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HARIAN UMUM 

DI TERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA 5S. P. S.j. 

  

PNI tolak Hatta djadi P.M., kalau tak 
letakkan djabatan sbg. Wk. Presiden 

Mr. Burhanuddin Harahap (Masjumi) formatir baru 
  

TIDAK ADA 
PERSESUAIAN 

GAMBARAN kemarin menge 
nai usaha pembentukan kabinet 
ialah: wk. presiden Hatta — 
perdana menteri, Sukiman & 
Wilopo — wk. perdana menteri, 
Arudji — menteri pertahanan, 
Ali Sastroamidjojo — menteri 
luar negeri. 

Itu dasar pikiran jang sudah 
tertjapai antara tiga formatir, 

Assa'at, Sukiman dan Wilopo. 
Tapi malamnja PNI menjampai- 
kas pendiriannja kepada tiga for 
matir itu: tidak dapat terima ' 
wk. presiden ,,verlof” untuk 
mendjabat perdana menteri. Ka 
lau Bung Hatta djadi p.m., ia 
harus berhenti djadi wk. pre- | 
siden. 

Berhubung dengan itu maka ' 
| lah partai jang terbesar. Lain Sukiman (Masjumi) mengemba- 

ikat masdaatnja sebagai for- 
matik, gagdilah usaha Assa'at 
— Sukitian — Wilopo mentjoba 

berituk kabinet. 

xx 

Kita beluk dapat mengikuti 
djalan pikiran PNI. Dikabarkan, 
mula? PNI keberatan wk. pre- 
siden mendjabat perdana men- 
teri, karena dikewatirkan kabi- 

net merupakan kabinet presi- 

. dentil. Serta ternjata Wk....Pre-. 
siden bersedia pegang ajabatan 
itu dengan ,di-non-actiefkan” : 
sebagai wk. presiden, dikabar- | 
kan PNI lalu tidak keberatan. | 
Tapi kemudian ternjata PNTI ke | 
beratan djuga, kalau Bung Hat- | 
ta tidak meletakkan 
sebagai wk. presiden. 

Kalau Bung Hatta non-actief | 
sebagai wk. presiden, bukankah | 

PNI sendiri sudah sadari, kabi- 
net jang dipimpinnja bukan ka- 

binet presidentil ? Ataukah 
PNI keberatan, karena bukan- 
nja tidak mungkin tokoh Bung 
Hatta sebagai wk. presiden ada 
kemungkinan kekurangan. ge- 

zagnja, andaikata kabinet jang 
dipimpinnja djatuh ? Padahal 
PNI menghendaki dwi-tunggal 
jang bulat disegani? 

Bersama-sama 

batja kita harus berkata : 
kita tidak tahu ! 

dengan pena- 
Ktu 

sx 

Dalam pada itu wk. presiden 
sudah menundjuk Masjumi se- 
bagai formatir. — Apa hasilnja 
nanti ? 

“dak boleh tidak Masjumi 
tentu akan adjak PNI bersama- 
saiha duduk dalam kabinet. 

Mungkinkah ini ? Artinja, mung 
kinkah Masjumi — PNI dapat 

menemukan dasar baru — selain 
wk. presiden sebagai p.m. — 
jang dapat didjadikan modal 
kerdjasaria ? 

Kalau pada kedua belah pihak 

tidak ada good-will jang sebe- 

sar-besarnja, bukannja tidak 

mungkin Masjumi dihadapkan 

kepada keharusan mesti bentuk 
kabinet zonder PNI. 

Apakah ini mungkin ? De- 

ngan kata? lain, apakah - mung- 

kin Masjumi mengumpulkan 

suara tjukup banjak diparle- 

men, sehingga dapat mengabai- 

kan suara PNI, progressief, dan 

golongan kiri ? 

MENGADAKAN PERUNDING 

Oparacht: jg diberikan Hatta 
kepada Masjumi sama dengan 

tugas jang diberikannja kepada 

ketiga bekas formateur, “jaitu 
untuk membentuk kabinet jang 

mendapat dukungan tjukup dari 
parlemen dan didalamnja duduk 

orang2 jang djudjur. dan dise- 
gani. 

Atas pertanjaan apa sebab 
Masjumi jang ditundjuk sebagai 
formateur, wakil presiden Hatta 
menerangkan, bahwa hal itu ada 

lah sesuai dengan prosedure par 
lementer, karena Masjumi ada- 

  
halnja kalau misalnja Masjumi 

diganti, maka bisa ditundjuk 

partai jang lebih ketjil. 

Tak ada persesuaian. 

Sesudah ketiga formateur me- 

ngembalikan mandatnja, wakil! 

presiden membatjak:n state- 

ment singkat jang aniara lain   

djabatan | 

| 

menjatakan, bahwa Dr Sukiman 

telah menerima instruksi . Gari 

“partainja (Masjumi) supaja ker- | 

sama2 mengembalikan mandaai 

' DJAM 13.30 KEMARIN SIANG KETIGA FORMATEUR 
KABINET Mr ASSAAT, Dr SUKIMAN DAN 
MENJERAHKAN KEMBALI MANDATNJA KEPADA WAKIL 
PRESIDEN MOHAMAD HATTA. DAN SEMALAM DJAM 9.15 
HATTA MENUNDJUK MASJUMI 
KABINET BARU, SESUDAH WAKIL PRESIDEN MENGA- 
DAKAN PEMBITJARAAN DENGAN MOHAMAD NATSIR 
DAN Mr BURHANUDDIN HARAHAP SELAMA 20 MENIT. 
DALAM PERTEMUAN INI BELUM 
FORMATEUR BARU ITU, KARENA DP MASJUMI MASIH 

GAN, DAN BARU DJAM 2 
MASJUMI MEMBERITAHUKANNJA KEPADA WAKIL PRE- 
SIDEN, JAITU MR BURHAN UDDIN HARAHAP. 

' usahanja 

| balikan mandaat kepada 

| presiden. 

Mr WILOFG 

UNTUK MEMBENTUK 

DIBERIKAN SIAPA 

2.30 

sarnja lagi untuk meneruskan 
membentuk kabinet 

dan bersepakat untuk mengem- 
wakil 

mokrat dan PIR (Hazairin) dari 
KSO dan Progressip dan SKI 
dari KSP. 

Atas pertanjaan apakah djika 

kabinet dapat dibentuk ada ke- 

mungkinan portofolio Perta- 

hanan dirangkap oleh P.M. di- 
djawabnja ,,ada kemungkinan”. 

Atas pertanjaan achirnja Ma- 

ngunsarkoro menegaskan ia ja- 

kin kabinet jang dipimpin Hat- 

taitu akan dapat melaksanakan 

pemilihan umum tepat pada 

djangka waktu jang ditentukan 

PNI. 
Masjumi kasi Jusuf. 

Dalam hubungan itu warta- 

wan K.R. kawatkan kemarin   
Sementara itu wakil presiden | 

| atas pertanjaan wartawan? be- | NV 

| 

' paham antara PNI — Masjumi : 

| 
| 

lum mau menerangkan berapa 
orang formateur baru akan di- | 
tundjaknja nanti. Wakil presi- 

den Hatta menerangkan djuga | 
sebab? formateur?2 menjerahkan 

mandaat mereka kembali, kare 
na tidak terdapat persesuaian 

mengenai prosedure bagaimana 
| memungkinkan Hatta meme- ' 

jang pimpin kabinet jang akan | 
| bagai perdana menteri. 
gang pimpinan kabinet baru se- 

Achirnja dapat ditambahkan | 
setelah formateur menjerahkan | 
mandaatnja kembali ketua- ! 

umum Masjumi Moh.Natsir te- | 
lah memberikan keterangan2 

-pandjang tentang sebab2 par- 

-pembentukan...kabinet kebaali.i 
kepada wakil presiden. Oleh ka- 

rena itu maka menurut state- 

ment itu selandjutnja bagi ke- 
dua formateur lainnja, Assaat | b 
dan Wilopo, sudah tidak ada da- | 

Apa. jang terdjadi 

S.Mangunsar:01s ketua 1 PNI 

dalam keterangannja kepada 

takan prinsip jang dipegang te 

guh oleh partainja jalah diben- 

tuknja kabinet parlementer. Dan 

karena kedudukan P.M. diingin- 

kan oleh kedua partai PNI aan 

Masjumi maka achirnja kedua 

partai tersebut pada prinsipnja 

suka melepaskan kedudukan.ter 

sebut dan memberikannja Kepa- 

da wakil presiden Hatta. 
Bagi PNI, demikian Mangun- 

sarkoro, duduknja Hatta sebagai 

PM dalam kabinet baru itu hen- 

daknja bukan sebagai wakil pre 

siden, tapi sebagai ,,Bung Hatta” 

dan harus bertanggung djawab 

kepada parlemen, artinja kabi- 

netnja dapat djatuh, djika tidak 

dapat kepertjajaan parlemen. 

Ditanja tentang prosedure pe- 

nundjukan Hatia sebagai P.M. 

Mangunsarkoro menerangkan 
hal itu bagi partainja tidak men 

djadi soal jang pokok maka ter 

serah kepada ,,uitspraak” par- 

lemen “apakah dinon-aktifkan 

ataukah berhenti dari djabatan 

wakil presiden. 

Dalam hubungan dengan ,.uit- 

spraak” parlemen itu ia mene- 
rangkan lebih landjut menurut 

tainja memerintahkan Sukiman 

untuk mengembalikan mandaat 

pembentukan “kabinet kepada | 
wakil presiden pada “pokok | 

nja diuga-berkisar kepada tidak. 
adanja persesuaian paham an- | 

tara PNI — Masjumi tentang | 
Prosedure memungkinkan Hatta 

|akan mendjabat Perdana Men- 
teri. 

sebelumnja 
kil presiuen Hatta sebagai per- 

| 
kdana menteri. 

pers kemarin djam Il. 00 menja- | 

konsepsi formateur sebelum ka, 

binet itu resmi terbentuk terle- 

bih dulu diumumkan ,,uitspraak” 

dari parlemen. guna mendapat- 

kan ketegasan dari parlemen 

mengenai pfogramnja maupun 
mengenai komposisi 
sonalianja djustru pula karena 

personalia itu mengandung ke- 

istimewaan jakni duduknja wa- 
  

  

BENSIN MOGOK 
Winlitipang turun, ramai? dorong bis, sebab bensin habis. Ini 

dan per-. 

terdjadi di Jogja kemarin, ketika Serikat Kaum Buruh Minjak : 

(S:K.B.M.) mogok. 

Djalan jang maksudnja akan 

ditempuh guna mendapatkan 

sUitspraak” parlemen itu menu- 

rut Mangunsarkoro ialah dgn. 
djalan mengadjukan resolusi. 

Dalam hal ini PNI menghendaki 
supaja djiwa resolusi itu dja- 

ngan bersifat oposisi terhadap 
kabinet Ali dan untuk mengada- 
kan resolusi itu PNI sedia me- 
njusun bersama2 dengan Ma- 

sjumi. 

Mengenai komposisi atas per- 

tanjaan Mangunsarkoro mene- 

rangkan sesuai dengan maksud 

menjederhanakan komposisi ter 
sebut, PNI telah mengusulkan 
supaja dua partai dalam KSO 
dan dua partai dari KSP tidak 
ikut dalam kabinet jakni De- 

TIGA orang pimpinan In 

hari Selasa tgl. 2? Agustus jl. 

snai dengan instruksi dari SK 

iDengan demikian maka dapat 
diharapkan bahwa keadaan eko - 

nomi, jang selama pemogokan 
itu agak katjau, bisa pulih Tg 
bali seperti biasa. 

Sampai berapa djauh penga- 

ruh pemogokan SKBM itu, per- 
lu digambarkan perkembangan- 
nja selama 2 hari jl. 

Jang langsung merasakan aki 
batnja jaitu perusahaan2 bis di 
Jogjakarta jang dalam keadaan 
sulit ini mengutamakan trajek2 
jang penting, seperti Jogja-Wo- 
nosari, Jogja - Godean, Jogja - 

Purworedjo, Jogja-Solo dan Jo- 
gja-Magelang. Akibat ditutup- 
nja pompa2 bensin, djumlah bis 
terpaksa dikurangi, sedang tra- 
jek-trajek dari kota kepelosok2 
dihapus. 

Berhubung dengan itu kema- 
rin PPOJ (Persatuan Pengusa- 
ha Otobis Jogjakarta) dan PP- 
AJ (Persatuan Pengusaha Ang- 
kutan Jogjakarta) telah  me- 
mutuskan untuk mendesak. ke-   pada Pemerintah Daerah agar 

(pat mengenai djabatan 

| Masjumi 
| Sukiman dengan Jusuf Wibisono. 

kpangesiar: Kabaftja 

| mendapat 
|akan diberi Penerangan. 

| pagi dari Djakarta: 

Pan nai persetudjuan antara 
Tasjumi dengan PNI bahwa 

: Hatta sebagai Perdana Menteri 

ternjata ada perbedaan penda- 
Wakil | 

menghendaki | 

supaja djika Hatta djadi Per- | 
| dana Menteri maka harus me- 

(letakkan djabatannja jang lain, 

Presidennja. PNT 

sedang Masjumi menghendaki 

sSupaja nonaktif sadja. 

Bagi PNI sikap ini adalah 
(prinsipiil sesuai dengan sikap- 

|nja menentang kabinet. presi- 

| dentiil. Djuga persoon Sukiman 

| sebagai wakil P.M. tidak dapat 

diterima oleh PNI mengingat 
besarnja reaksi atas tindakan 
razzia Sukiman pada tahun 1951 

| autu. 

Tapi- ini mudah diatasi dan 
bersedia mengganti 

Tentang susunan - personalia, 
apa jang botjor masih bersim- 

dang PSI jang tadinja disebut? 

kursi Pertahanan, 

  

| DJAWA TENGAH DA- 
| PAT RP. 686.437,50 

Ongkos perajaan 10 th. 

Urtuk perongkosan  pera- 

jaan 10 tahun kemerdekaan 
bagi daerah propinsi Djawa Te- 

rikan perongkosan sebanjak 
Rp. 686.437,50, Dari djumlah itu 
a.l. Rp. 5.250,— urtuk Guberrur 

keresideran, kabupaten'kotabe- 

| sar masing2 Rp.3.500.-, dan Rp. 

1.750.-, 
Pemberiari keuangan sekarang 

ini adalah satu tiga per:mpat 
kali lipat dari tahun jarg lalu. 
Untuk hadiah desa jang terbaik 

setiap kabupaten diberi persedia- 

an hadiah sebanjak Rp. 5.000,—. 

Sementara itu, kotabesar Se- 
marang jang mendapat bagian 

uarg Rp.18.000.-. belakangan ini   
rajaan sebesar Rp.52.000.-. Dan 

| kekurangannja akan diusahakan 

latas sokorgan masjarakat. - Ant. 

Pemogok2 diganti orang 
stallasi2 BPM Jogjakarta, jaitu 

sdr. Suhardi beherder, sdr. V. Suhadi dan Djasiman, jang sedjak 
mengadakan aksi pemogokan se- 

BM Pusat, menurut berita sema- 

lam mulai hari ini akan diganti oleh seorang Belanda Coster pe- 

gawai BPM dari Semarang. Berhubung dengan penggantian 

itu, maka pompa? bensin di Jogjakarta, jaitu jang terletak di 

Gondokusuman, Setjodiningratan dimuka Kantor PTT dan di- 

simpang ampat Gondomanan Setjodiningratan akan dibuka lagi. 

menggunakan kebidjaksanaan- 

nja untuk mengatasi kesulitan 

bensin dan minjak tanah, akibat 
pemogokan SKBM itu. Keputu- 

san ini didukung oleh Jakti dan 
Perrin, jang masing2 . djuga 
mengalami kesulitan. Terutama 
mengenai minjak tanah Jakti 

dan Perrin merasakan keku- 

rangannja. Kemarin minjak ta- 

nah Jakti tinggal 200 liter, se- 
dang untuk bulan Agustus ini 
dibutuhkan 750.000 liter untuk 
183 omprongan dan Perrin jang 

mempunjai 80 omprongan bulan 
ini membutuhkan 250.000 liter. 

Selain habisnja bensin dipom- 
pa-pompa Jogjakarta kemarin 
itu mengakibatkan membubung 

tingginja harga2 barang dan ke 
butuhan sehari2, djuga tarip2 
taxi dll. naik luar biasa, mitsal- 
nja tarip taxi Jogja-Solo kema- 
rin sampai Rp. 175,—, sedang 
harga minjak tanah 1 gajung 

Ten Rp. 1,— atau Rp. 100,— 

     Bala damanpadobeHAl 
1 Mn “Batavinssct Rs encotichep 

093 Kurston en Maraneckanhen” 

  
ana 

| akan dirangkap oleh Hafta se- 

  

an Djawa Tengah, untuk setiap 

l 
! 

i 
| 
| 

| ! 

   

  

       

ngah, pemerintah pusat membe- | 

| takan harapannja, untuk mene- | 

|dinjatakan 

telah merertjinakan beaja pe- | minggu 
| 
| 

. sia” jang akan dilangsungkan di | 

  

DJAWA TENGAH 
USAHA 

Tjari penghasilan. 
Suatu usaha untuk menggali 

penghasilan oleh pemerintah pro 

pinsi Djawa Tengah telah di- 

bentuk suatu badan jang berna- 

ma ,,Badan Pengusaha Perusaha 
an propirsi Djawa Tengah jang 
diketuai oleh Suwarno Kepala 
Keuangan Propinsi. Badan tsb. 
fiberi tugas'untuk merentjara- 

kin dan melaksanakan pembu- 

Kaan perusahaan2 'jarg dapat 
memberi djamiran hasil jang 

baik bagi keuargan otonom. 

Untuk mengadakan perumu- 
san2rja tg. 3'8 badan tsb. akan 

melangsungkan sidarg pleno. Da 

lam sidang tersebut a.l. akan di 

bahas bahan2 rentjara jang di- 

kemukakan oleh DPD Propinsi 

Djawa Tengah mengenai ke- 

murgkinan2 membuka paberik 
Kertas, paberik gula, pertjetakan 

Gan usaha2 untuk mengerdjakan 

perkebunan2 jang habis waktu- 
nja. Untuk pelaksanaan itu di- 

duga sekurang2rja membutun- 

kan modal" sebanjak Rp. 100 

djuta. 
Lebih djauh menurut ketera- 

ngan jang diperoleh Antara, ren- 

tjana diatas merupakan persia- 

pan untuk merjongsong berlaku- 
nj.i peraturan ,,perimbangan ke- | 

"23 e 1 
yargar”. 

bungan? 

Dulles berkata bahwa tudjuan 

AS ialah untuk langkah demi 

selangkah mentjiptakan situasi 

dimana RRT akan meninggal- 

kan pemakaian kekerasan. Pe- 

ngumuman meninggalkan pema 

kaian kekerasan ini, demikian 
Dulles, dapat dilakukan dalam 

bentuk suatu pernjataan politik 

Peking dan bukan suatu perse- 

: tudjuan bilateral antara RRT — 

AS. 
  

Tak mau berunding 

tingkat tinggi dgn. 

RRT. | 
|. Dulles berkata bahwa pidato 

| PM Chou En Lai sifatnja lebih 
madju kearah tidak dipakainja 

| kekerasan dari pada diwaktu 

jang sudah2. . Ditambahkannja 

| bahwa pidato ini dengan diser- 
tai pembebasan 11 orang pener- 

  

1 
Pertanjaan Djepang : 
  

Setelah KR. K.T. bebaskan 
11 penerbang A.S. 

Apa Sovjet tidak bebaskan tawanan 
Djepang ? 

PARA diplomat Djepang jang sedang mengadakan persiap- 

an?2 untuk memulai lagi perundiagan?nja dengan Sovjet Uni di 

London menjatakan pendapatnja, bahwa menurut kepertjajaan- 

nja dengan keputusan RRT melepaskan 11 penerbang AS baru? 

ini, akan terdapat kesempatan 

“dilepaskannja orang? Djepang 

ikin. 

Seperti umum mengetahui per 

undingan Djepang — Sovjet Uni 
Gi London itu jalah untuk me- 

mermalisasi hubungan kedua ne 
Gara tersebut. 
siKetua delegasi Djepang (jang 
hari Selasa telah memulai per- 
undingan2 kembali dengan So- 

|vjet Uni dengan mengambil tem 
pat. dikedutaan besar Sovjet di | 
J.ondon). Matsumoto menerang- 
kan seiandjutnja bahwa optimis 

me Delegasinja kini bertambah 

“besar terhadap masalah pelepas- 
masalah | an2 orang2 Djepang, 

mana merupakan masalah besar 
dalam perundingan Sovjet Uni 

— Djepang jang telah berdjalan | 

2 bulan. 
Dalam hubungan itu diterang- 

kan bahwa dalam perundingat 

minggu jang lalu, Sovjet Uni | 
'menjetudjui akan melepaskan se 
banjak 16 orang Djepang (ta- 

wanen perang) 
Matsumoto seterusnja menja 

rima daftar dari 1.300 lebih 
|orang Djepang jang sampai kini | 
“masih ditawan oleh Sovjet Uini. 
Dalam hal ini Jacob Malik, ke- 

| tua delegasi Sovjet, mendjandji- | 

kan akan memberikan daftar | 

jang termaksud dalam waktu jg | 

| singkat. Djandji Malik tersebut | 

dalam pertemuan 

3 
Menurut sumber2 jang 

| dipertjaja, Jacob Malik waktu2 

jl. telah menerangkan bahwa 

lajak 

Pompa” bensin hari ini 

dibuka lagi 
Belanda 
  

KONGRES KE IV IKATAN 
PERWIRA R.I. DI 

BANDUNG 
Hatta beri preadvies. 

Pada Kongres ke IV dari ya 

katar. Perwira Republik Indone- 

Bandung dari tanggal 6 sampai 

dengan 10 Agustus jang akan 

datang, direntjanakan supaja 

Wakil Presiden Drs. Moh, Hatta 

menjampaikan pre- -adviesnja. 

Selain dari pada itu menurut 

atjara djuga Ketua Parlemen 

sementara Mr. Sartono. Kolonel 

A.H. Nasution, Djenderal Major 

Simatupang, KSAD, KSAL dan 

KSAU djuga akan memberikan 

pre- -advies2nja. Ant 

  

TEMBAKAU DJAWA 
TENGAH RUGI 

Karena hudjan salah 
musim. 

Akibat dari pada datangnja 
hudjan jang ,,salah musim” se- 

karang ini, tanaman tembakau 
rakjat daerah Propinsi Djawa Te 
ngah tahunini akan menderita 
kemunduran hasil. Demikian ke- 
terangan pihak Djawatan Perta 

nian Rakjat bagian Tanaman 
Perdagangan daerah Propinsi 
Djawa Tengah. 

Menurut taksiran dengan ang- 

bagus untuk memperoleh hasil 
oleh Sovjet Uni setjepat mung- 

pelepasan tawanan2 perang ter 

sebut dapat didjalankan setelah 
|tertjapai persetudjuan perdamai 

jan diantara Sovjet dan Dje- 
| pang, tetapi dalam pada itu fi- 
hak Djepang berpendapat pele- 

foasan tersebut harus dilaksana: 
kan sebelum persetudjuan per- 

|damaian itu tertjapai. 

Masalah perikanan. 

Masalah lain jang  mendjadi 

bahan peribitjaraan dalam. per- 

  
lundingan perdamaian  Sovjet 
Uni — Djepang itu jalah masa- | 
lah penargkapan ikan. Dalam | 
hal ini diterangkan bahwa Dje- 
pang menghendaki agar diidjin- 

|kan sampai pada batas 3 mil da- 
|ri pantai Sovjet Uni, sedangkan 
|fihak Sovjet Uni mempertahan- 
kan tradisi dalam hal daerah 

| perairan sebanjak 12 Mil. 

Tentang Pers. Perda- 
maian terpisah. 

Tetapi sementara itu Reuter 

mewartakan pula, bahwya  fihak 
| Djepang telah membantah beri- 
|ta2 jang menjatakan berusaha 

hendak mengadakan Persetudju- 
an Perdamaian jang terpisah 

antara kedua negara tersebut, 

| Djepang dan Sovjet Uni. — Ant. 
  

| 
2! Dokter? Argentina 

2... mogok 

  

an polisi sampai mati 
thd. Dr Angalinella. 

| 
! Memprotes penganiaja- 

t 
Para dokter Argentina Selasa 

jl selama 24 djam tidak mau 

melajani orang2 sakit, ketjuali 

Galam hal2 jarg berbahaja, se- 

bagii protes: terhadap. mening- 
galnja Dr Juan Ingalinella, kare 
ra diariaja oleh anggota2 poli- 

si jang memeriksa dirinja. 

Dr. Ingalinella, seorang anggo 

ta partai komuris, ditangkap di 
Rosario, sebelah barat-laut Bue- 

nos Aires, beberapa djam setelah 

petjahnji pemberontakan jarg 

gagal melawan pemerintahan 

presiden Juan Peron pada tgl. 16 
Djuli jbl. 

. Pemogokan para dokter itu di- 
serbkan oleh Konfederasi Dok- 

ter2 Argentina. AFP. 
  

ka-angka jang ada dibagian ta- 
naman tembakau Djawa akan 

kehilangan tembakau radjangar 

sebarjak 50.000 kwintal, dan ta- 

naman tembakau virgiria dirugi 

kan Ik. 12.500 kwintal krosok. 
Dalam tahun jang lalu luas 

panenan tembakau Djawa didae- 
rah itu sebanjak 46.459 ha jang 
menghasilkan tembakau radja- 
ngan 196.560 kwintal, dan tana- 

man tembakau  virginia seluas 

2000 ha jang menghasilkan da- 
un basah sebanjak 100.000 kwin- 
tal. 
Menurut rentjana dengan ada- 

nja perluasan2 tahun ini hasil 
itu aka berlipat-ganda, tetapi ka 
rena gangguan hudjan tidak 

Seperti diketahui, dalam tahun 
ini luas tanaman tembakau Dja 
wa dan virginia didaerah Pro- 
pinsi Djawa Tengah masing2 di 
perbesar mengjadi 50.000 ha. dan 
5.000 ha — Ant.   membawa hasil jang diharapkan. 

| kepalanja. 

  

  

HARGA LANGGANAN. 
Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ......... Rp. 1d, — 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 

kanak - 

Etjeran . ........ 

kanak (,KAWANKU”) 

  

Rp. 0,65 
  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN X — NOMOR 253 

dalam konperensi 

bahwa A.S. 

resmi dari RRT bahwa pe- 

bang AS jang diumumkan hari 

Senin dan pengharapan akan di- 

bebaskannja orang2 sipil AS jg 

kini masih ada di RRT dapat 

mempertandai permulaan suatu 

zaman baru dalam hubungan2 

Peking dengan dunia lainnja. 
. 

PESTOL R.R.T. DIRENDAHKAN 
Pidato Chou En Lai agak lunak 

MENTERI LN A.S., John Foster Dulles 
persnja jang terutama mempersoalkan masalah perundingan? 

A.S. dan RRT di Djenewa hari? ini mengatakan 
berusaha untuk mentjari djaminan? 

merintah RRT ,,tidak akan mempergunakan kekerasan untuk 

mengedjar tjita?-nja” dan bahwa ,,tindakan?2 suka mengalah” 

RRT achir? ini dapat merupakan tanda zaman baru dalam ,,hu- 

antara Peking dan dunia lainnja”. 

mangat Piagam PBB sebelum 
berhak mempunjai kesempatan 

melakukan perundingan 

tingkat tinggi. | 

Selandjutnja dikatakan pula 
bahwa priisip meninggalkan 
tindakan kekerasan ini harus 
berlaku baik bagi Indotjina mau 
pun bagi Taiwan. — UP. 

  

Sia sabot ssKashmir 
Princess” ? 

Perdana menteri India, Jawa- 

harlal- Nehru, menerangkan da- 

orang telah ditangkap berkenaan 

dengan sabotase pesawat India 
Kashmir Princess" jang djatuh 
di lautan Indonesia dalam pe- 
rerbangan ke Bandung . dalam 
bulan April jang lalu. 

Dikatakan bahwa pemerintah 

pulkan keterangar2 jang kuat 

tentang komplotan sabot itu dan 
keterangan? itu telah diserahkan   

  

DULLES 
Aa su ang tak berunding tingkat | 

SIN A 

Selandjutnja atas pertanjaan | 

Dulles menjatakan bahwa per- 

setudjuan RRT untuk mening- 

galkan penggunaan kekerasan | 

itu tidak usah merupakan hasil | 

perundingan2 para menteri luar 

negeri AS dan RRT. Ditamabah 

kannja bahwa masaiah haride- | 
pan Taiwan dan pulau2 dekat | 
pantai lainnja dapat merupakan | 

masalah jang tak terpetjahkan | 
untuk waktu jang lama. Masa- | 
lahnja ialah untuk mentjegah | 

i 

| 
i 

  

agar masalah2 sematjam ini da- 
pat mengakibatkan peperangan. 

Dulles menjimpulkan politik 

(AS mengenai Tiongkok sbbr AS - 
i wilajah Buigaria kira2 200 Km tidak mau berunding dengan se 

buah pistol ditodongkan pada ' 
Ada tanda? bahwa 

RRT telah merendahkan pestol 

itu akan tetapi kini perlu antuk 
melemparkan sama sekali pestol 
ibu, 

Dulles menerangkan memang 

sebenarnja bahwa. perundingan 

perundingan denga RRT itu per- 
ju dipertimbangkan. Akan teta- 

pi sesuatu negara “harus me- 
nundjukkan keinginannja untuk 

menjesuaikan diri dengan se- |di ledakan diudara. 

kepada pembesar2 di Hongkong. 

Kami harap sadja penjelidi- 
kan jang dilakukan oleh pembe- 
sar-pembesar Hongkong segera 
akan mengakibatkan dihukum- 

nja orang2 jg bertanggung dja- 

wab bagi kedjahatan jg kedjam 
itu, demikian Nehru. 

Seperti diketahui, dalam ketje 
ilakaan itu telah tewas sedjumlah 

pembesar RRT jang hendak 

(menghadiri Konperensi Asia - 

Afrika di Bandung. — Rtr. 

- Bulganin akui 
£ 

  

kembak pesawat Israil. 

Bulgaria telah mengakui, bhw 

pesawat terbang penumpang 

Israel jang djatuh minggu jl. di 
Bulgaria dengan kerugian djiwa 
sebanjak 58 orang telah ditem- 

Ibak djatuh oleh pesawat2 ter- 

lbang penenipur Bulgaria. 5 

ngumuman Bulgaria menjata- 

Pe- 

kan, bahwa pesawat terbang pe 

| numpang Israel tersebut keluar 
dari lintasan penerbangan inter 

nasional-dan- terbang. memasuki 

djauhnja. Markas besar angkxat- 
an udara Bulgaria jang diberi 

| tahu kemudian mengirimkan 2 
buah pesawat penempur unuk 

memerintahkan kepada pesawat 
terbang itu mendarat.  Seteiah 

| diberi peringatan2 tanda inter- 
|nssonal tidak memberikan dia- 
| waban, maka mereka melepas- 
kan tembakan2. Pesawat penum 

| pang Israel itu kemudian ter- 
bakar dan djatuh setelah terdja 

(BBS) 
  

Hasil udjia 
SMAIB: 46,5 pCt. 

(Oleh: IK apkoan 

in SMA Solo 
SMA/A: 34,61 pCt. 
sKRP di Solo). 

MENGENAT udjian penghabisan SMA/A-B tahun peladjar- 
an 1954/1955 di Solo dapat dikabarkan bahwa dari sedjumlah 
pengikut udjian SMA (B sebanjak 794 telah lulus 369 murid atau 

46,5 4 

Sementara itu dapat dikemu- 

kakan bahwa untuk mereka jg. 

tidak lulus (SMAJA) akan teta- | 
pi nilai udjian untuk hoofdvak- | 
ken baik sedang untuk bij-vak- |. 
ken kurang, diberi kesempatan | 
untuk mengikuti udjian ulangan | 
(her-examen). Dari mereka itu ' 
ada 8 (delapan) murid: dari 
djumlah 315 murid jang tidak 
lulus. 

Perperintjian jg lulus. 
SMAB : 

SMA I (Negeri): 119 lulus 101- 

atau 84,970: SMA II (Negeri): 
115 lulus 91 atau 77,44, SMA 

UI (Negeri): 77 lulus 57 atau 
7470, Kanisius Putra 84 lulus 67 | 

atau 7970: Kanisius Putri 13 lu- | 
Jus 4 atau 31Yc: Kanisius petang 

22 lulus 16 atau 7272: Kristen 13 

lulus 5 atau 38,54, Mohammadi 

jah 50 Julus 11 atau 224, LPPU 
3 lulus 1 atau 33,352, Tjokroami 

noto 44 lulus 2 atau 4,5: Sri- 

widjaja 33 lulus 1 atau “3,544, 
Pandowo 16 iulus 1 atau 6,24: 
Extranei 79 lulus 9 atau 11,164 

Murni 127 lulus 3 atau 2,475. 

SMAJA: 
SMA I (mapart: diudji 40 

lulus 39 atau 97,565: SMA HN 

(Negeri): diudji 56 lulus 42 
(herex. 1) atau 7546, Kanisius 
putra diudji 16 lulus 16 atau 
100x: Kanisius putri diudji 12 
lulus 7 atau 58,33, Kanisius 
petang diudji 15 lulus 13 (herex. 
1) atau 47,9270: Murni II diudji 

44 Julus 1 atau 2,277, Sriwidja- 
ja diudji 27 lulus 2 atau 1,5Fo, 
Taman Siswa diudji 34 lulus 1 
(herex, 2) atau 2,917, Pandowo 
diudji 25 lulus 1 atau 4fo, Siswo 
diudji 35 lulus 5 (herex. 1) atau 
14,297o: Tjokroaminoto diudji 
29 lulus 6 atau 20,684: N.U. di- 
udji 20 lulus 1 atau 5/9: Ardjuna 

diudji 13 lulus 1 atau 7,6976: 
Kristen diudji 7 lulus 3 atau 42, 
8675: Bxtranei diudji 73 lulus 10 
(herex, 3) atau 13,745, Moham-   

. Sedangkan udjian penghabisan SMA/A dari 534 tjaloil 

40 dianta/nja tak djadi mengikuti, mendjadi 

udjian, 171 telah Julus atau 34,617. 

494 jang turut 

“madijah diudji 48 lulus 23 (her- 
ex. 1) atau 47,927. 

Penerimaan murid utk, 
SMA Negeri. 

Sementara itu dapat dikabar- 

kan bahwa penerimaan murid 

SMA Negeri bagian A untuk 
klas I disediakan 4 klas, ma- 

sing2 akan menerima paling ba- 
|njak 40 peladjar. 

Sedangkan penerimaan murid 
SMA Negeri bagian B untuk 

klas I disediakan 9 klas, 

sing2 akan menerima paling ba 
njak 40 peladjar djuga. 

Dapat ditambahkan bahwa 
sjarat2 untuk dapat diterima di 
klas I SMAJA, lulus SMP dgn. 
nilai2 Bahasa Indonesia, Ing- 
gris, Ilmu Bumi dan Sedjarah, 

rata2 6: sedangkan sjarat2 bagi 

penerimaan SMA/B lulus SMP 
dengan nilai2 Ilmu Pasti, Aldja- 

bar, Indonesia, Inggris masing2 
6 pula. 

  

MISI PARLEMEN KE IRAN 
Misi parlemen ke Iran jang 

“terdiri dari 3 orang tgl. 3-8 me 
ninggalkan Indonesia untuk ting 
gal di Iran sampai tgl. 12 Agus- 
tus jad. ini, Sebagai diketahui 
kundjungan mereka adalah atas 
undangan pemerintah Iran un- 
tuk menghadiri upatjara2 peri- 
ngatan genap 50 th. usia un- 
dang2 dasar Iran, 

  

  

1 Suatu perusahaan pendja- 
hit di Jogja jang “sudah 3 kali 
pindah rumah selalu sadja pa- 
kai papan nama jang lama, jaitu 
jg mentjantumkan nama straat 
jang sudah 2 kali “anna 
nja, 

pada 

lam parlemen bahwa sedjumlah 

Peking telah berhasil mengum- 

ma- 

 



ape 

      

| Surakarta 

RAMAH TAMAH 'DNG. 
PERWIRA PERS PENE- 
—RANGAN TERR. IV 

| Pada hari Rebo 38 kemarin 
“bertempat di 3 Pena 

erangan 
Harsono dengan para wartawan | 
Gi Solo. 
Dalam perteitisdhi. ramah-ta: | 

mah tsb telah dikemukakan ole 
elasan?2 Kapten Harsono pendje 

- dari pertumbuhan A.D. sampai 
mengenai persoalan KSAD dan 
perkembangan2nja, dengan mek! 
sud r para wartawan dapat 
mengetahui seluk beluk jang 
sebenarnja- daripada persowian 

tersebut. — (Kor). - 

Klaten 

PANITYA 17 AGUSTUS 
2 TERBENTUK 

Di Djatinom. ' 

“Hari Senin jang telah lalu, 
'atas initiatief Tjamat Djatinom, | 
terdiri dari beberapa Organi- 
sasi2, Party2, Djawatan, dan 
Instansi setempat, NN 
pembentukan Panitya gus- 
tus 1955 jang al. di Ketuai oleh' 
Sdr. : Dirdjohardojo (Tjamat) 
dan dibantu oleh para wakil Par 
ty2.: P.KI/PNI. Gan Masjumi. 
Secretariaat: Sdr2 Sastrosaro- 
no (PN.L) Soegijo (GPPL) 
Gan Hadisoeseno (Pemuda. De- 
mokrat). Keuangan Sdr: Abdul 
Tah (Kepala Rumah Gadai Ne- 
geri) dl 

“RAPAT PARKINDO 

mapan h Djawa T Ten yah 
3 JUDJIAN. PENGHABISAN 

Len Tenaga. jang tidak lulus 
   

  

   

   

PGA. 
Udjian Penghabisan PGA 

:| Pertama Negeri di Madiun jang 
ti oleh 93 anak dan seorang 

Skipanas telah menghasilkan 54 
anak putra lulus dan 29 orang 

rang 1 7 putri. 
lulus itu ada 6 orang 

: diberi kesempatan melan- 
ANutap. ke PHIN (Pendidikan 
Hakim Islam Negeri) di Jogja- 
“karta. ig lainnja melandjut 
'kan ke PGA Atas di Surabaja 
“untuk putra dan di Djokjakarta 
untuk putri. — (Kor). 

UTUSAN KE DJAMBORE 
2. DJAKARTA 
“Oleh IPINDO Tjab. Madiun 
kini memutuskan untuk mengi- 
rimkan anak2 Pandu jang ter- 
diri dari beberapa. Organisasi 
Kepanduan jang tergabung di- 
'dalamnja ke Djambore Nasional 
'di Djakarta jad. 

Djumlah Pandu jang akan di- 
"kirim ialah : Pandu Islam Indo- 

| nesia ada 34 anak. KBI ada 10 
anak. Pandu Rakjat Indonesia 
ada 11 anak , “dan HW ada 10 
anak, hingga merupakan djum- 
Jah 65 anak Pandu. Untuk Ma- 
diun djaumlah organisasj Kepan- 
Guan ada 6 organisasi, tetapi 
jang tergabung pada IPINDO 

Yada 5 organisasi Kepanduan. — 

SEO. 

   

     

  

  
Semarang 

53 ORANG ANGGOTA 
POLISI DI-NON- AKTIF- 

- KAN 
Sebab masuk partai ? 

Korespord2n ,,Antara” di Se-   Baru? ini Parkindo Ranting 
Karang-dowo Pedan telah me- 
ngadakan rapatnja digedung SR . 
Kristen Karang-dowo, jang men. 
dapat kundjungan jang memuas | 
kan dari para anggautanja. 

Berbitjara dalam rapat ini sdr 
Rudjinto Brotowinarso jang me 
ngemukakan pegangah ummat 
Kristen (Parkindo) menurut Ki 
tab-Sutji jang berdasarkan sa- 

Iing tjinta-mentjintai. Tetapi di 
.dunia ini Parkindo djuga tidak 
terlepas dari Kebutuhan? finan- 
Gieel seperti Isin2 partai atau g0 
Jongan2. j 
Sedangkan: atusan dari tja- 

“bang Parkindo Klaten sir. Wik- 
Tjosubroto menerangkan azas2 
Parkindo. a53 
"Turut berbitjara djuga dalam . 

rapat ini sdr. O jang me-4 
njampaikan kewadjiban? Parkin 
do dalam  pntneenee Bara - 

Karanganjar 

ANAK UMUR 2 TAHUN 
2 HANJUT. 

kafi Siwaluh. 
Baru? ini Sutfrwi anak umur 

2 tahun anaknja B. Pawirore- 
Gjo, desa Karang, KI. Tegalgede, 
Ketj. Karanganjar, waktu ber- 
main? dengan kakaknja Sui 
umur 4 tahun dikali Siwaluh, : 
telah hanjut. Majat arak tsb. 
baru diketemukan keesokan ha- 
rinja, antara djarak 1 Kilometer | 
dari tempat kedjadian. Perlu 
Se bahwa. djarak ru- 

malinja B. Pawirb n kali 
Siwaluh Hanja antara : 50 mie- 
ter. — (Kon). 

— 

PENGURUS SB: KESEHAT- 
AN BARU 

Baru? ini SB Kesehatan Tjab. 
Karanganjar - Ska.  mengada- 
kan rapat anggauta untuk mem 
bitjarakan konsolidasi ata 
sasi dan memilih pengurus baru 
berdasarkan struktuur organi- 
sasi jang baru jang susunannja 
terdiri sbb. : 

Ketua I dan XL ES Sudadi dan 
Sujatno: Penulis I dan U Sudi- 
jono. dan Nn. Sri Rahaju, Ke- : 
uangan I dan II Poespowikarto 
.dan Nj. Sri Raheni, Penerangan 

LI, U dan IU Sulijo, Hadisutirto 
dan Sukarno, Perburuhan 1 Pel 
dan III Slamet, Sutardji, 
Suwandojo: Sosial Na benaa L 2 
HI dan III Kasmono, Wagijo, 
dan Suparto: Keachlian Dais- | 
man, dengan dibantu oleh Nj. 
Sudijasti, Atmosuwirjo, Slamet, 
dan. Suwandojo,  Kebudajaan | 
Olah-Raga “Walujo, Sumaswo 
dan Atmopawir9. — (Kor). 

Madiun 1 

' PERLOMBAAN TEM- 
“BANG DAN : 

| NJANJIAN 
' Untuk Meriahkan Hari Ulang 
tahun Kemerdekaan Negara RI 
ke 10 pada tanggal 17 Agustus 
1955 di Ponorogo akan diadakan 
perlombaan “Tembang dan Nja- 
njian oleh Panitya 17 Agustus 
Kabupaten Ponorogo. Bagi per- 
lombaan tembang diambu lagu 
Pangkur Palaran 2 puluh laras 
pelok|Sleniro. Sed 
njian lagu dapat mei 
ri ialah Melati en 

Tg ka 

Haa EN sg No. 4 sid 6 
. Untuk menjanji Giok ha 

diah sebesar Rp. 300,—. Perlom- 
baan tersebut dipanggung Gem- 
bira Ponorogo. dan para pemi- 

Fa Me (dapat 

   

   

Fase rasta 1 aan KAN 1 

Asubtta 1965, sma 

- Dengan mengambil tempat di . 

“bagi hja 
ilih sendi- 

marang mendapat kabar bahwa 
| telah beberapa hari ini sedjum- 
lah 59 orarg anggota polisi ne- 

: kabupaten Pati bagian Pe- 
rintis dan Lalu-lintas telah di- 

'non-aktifkan dari tugasnja dan di 
tempatkan daiam kamp kepoli- 
sian di Langse, 3 km sebelah ba- 
rat-daja kota. 

Kepala kepolisian karesidenan 
Pati atas pertanjaan Antara” 
tidak bersedia memberi kete- 
rangan apa jang me: djidi sebab 

'mereka dinonaktifkan ju, te- 
tapi mehurut sumber lain, mere- 
ka diketahui setjara aktif tih. 
memasuki sesuatu . partai poli-./ 

tik, Mereka itu termasuk pega- 
“yai polisi rendahan,' Peristiwa 
ini adalah jarg pertama ksili ter 
djadi dalim kalangan kepolisian 

:di Djawa Tengah. 4 
» “Semertara itu ,,Suara Merd-— 
|-ka” jang mendapat “keterangan 
| dari pihak kepolisian Djawa Te- 
ngah dapat mengabarkan. .bah- 
- eristiwa itu terdjadi 3 ming 

selang dam mereka jang 

! ditonaktikan itu sementara me 
nuregu perjelesaiar. perkaranja, 

Bisa menerima hak2 sebagai 
anggota polisi. 

| RAPAT IKATAN PER- 

atas menurut fihak  Sarbuksi 
bertentangan dengan: keadaan |. 
Musa Keruja jang sebenarnja. 
Djumlah buruh perkebunan 

Kehutanan diatas adalah benar | 
baru menanda-tangani contract 
pada bulan 8:1954 jang lalu, di- 
mana djika dihitung hingga wak 
tu lebaran bulan 5-1955 jang ba 
ru lalu masa kerdjanja baru 
ada Ik. 8 bulan, tetapi sebelum 
menanda-tangani contract res- 
mi itu, mereka sedjak bulan 3- 
1954 sudah mulai bekerdja, se- 
hingga masa kerdja sebenar- 
nja seharusnja ada Te 14 bulan 
atau lebih dari setahun. 3 

. Didaerah Magelang menurut 
keterangan selandjutnja, terda- 
pat buruh demikian jang walau 
pun masa kerdjanja sedja pe- 

Di KEDAULATAN RAKJAT 

Kongres Nasional Bekas 
Pedjuang Bersendjata 

0 DIKUANG depan Garden Hali, telah diadakan  konperensi 
pers oleh Panitya Kongres Nasionei Bekas Pedjuang Ber- 

- sendjata Seluruh Indonesia, berkenaan dgn akan diadakannja 
Kongres Nasional ke-1 Bekas Pedjuang Bersendjata Seluruh 
Indonesia dari tgl 5 Agustus samapai tgl Y Agustus 1955 jang 
akan datang, di Djakarta. 

Wakil ketua Panitya Kong- (kan jaitu dengan mengambil 

res, Hutauruk, antara lain me- : beberapa persen dari keuntung- 

nerangkan, bahwa perlu diada- | an fasilitet2 pemerintah kepada 
kannja kongres ini guna menja- | perusahaan-perusahaan besar di- 
tukan kembali semua bekas pe-| tanah air kitaini sehingga orga- 
Gjuang bersendjata Giseluruh In- | | nisasi bekas pedjuang “bersen- 
donesia, pun “untuk memper- | Gjata mempunjai modal untuk 

baiki nasib bekas pedjuang, jg mendirikan “suatu perusahaan. 
nanda-tanganan contract  be- 
lum ada setahun, tetapi mereka ' menjedihkan sekali. 

dapat djuga hadiah? lebaran a!. Dalam memperbaiki nasib pa- | 
Rp..100,—, karena practisch- -se- | ra bekas pedjuang bersendjata | 

belum penanda tanganan resmi | ini, sudah seringkali diw aktu? | 

itu mereka sudah beberapa bu- ! jang lampau diadakan berma-' 

lan mulai pekerdja sehingga | tjam tjara untuk mendapatkan | 

djumlah masa  kerdja seluruh- ' uang guna menolong mereka, 

nja lebih dari setahun. Menurut, tapi gagal karena tak dapat | 
tjatatannja, maka di Magelang mengimbangi pengusaha2 asing, 

djumlah uang jang dikeluarkan" jang modalnja lebih besar dari 

  dalam waktu achir2 .ini sangat | 

  | WIRA DJATENG 
|, Tanggal 1-8-55 di Semarang : 
telah dilangsungkan konperensi 

kilat Ikatan Perwira seluruh wi 
Jajah Djateng. Pembitjaraan ber, 
kisar pada soal? jg akan dike- j 

mukakan pada. konggres IPRI 
Kau ae Perwira Republik Indo- 

seluruh Indonesia). 
Adapuh usul2 jang akan di- 

madjukan dalam konggres tsb. 
.:  penindjauan kembali AD 

| AT IPRI. crecode, pemba- 
hasan rapat perwira di Jogja, 

|urgensi program dan. pemilihan 
pengurus besar baru. IPRI Dja- 
teng telah memutuskan akan me 
ngirimkan utusan 20 orang per- 

Porw rworedjo 

TJERAMAH TERTUTUP 
: P.N.I. 

Baru2 ini bertempat digedung, 
bioskoop ,,BAGELEN” di Pur- 
woredjo diadakan tjeramah chu 
sus bagi kawan2 Marhaenis kl. 
'1000 orang dari 16 Ranting2nja. 

x. 'Pembitjara adalah Sdr: Mr 
Satono dan Sdr. Sajuti Melik, 
jang menguraikan tentang situ- 

Lasi politik dewasa ini dan mem 

| perdalam soal Marhaenisme. 
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  KONP. KILAT WANITA | 
DEMOKRAT INDONESIA | 

| ruangan RPS ,,WISMO LOGO" 
Purworedjo, pada tgl. 1 Agus 
.tus 1955 dimulai djam 16.00 oleh 
Wanita Demokrat Indonesia Tja 
bang Purworedjo diadakan Kon- 
.perensi Kilat dan dihadiri oleh , 
Wakil2 Ranting2nja — diseluruh 
Kabupaten Purworedjo. Konpe- 
rensi tsb hanja chusus membi- 
tjarakan soal2 sekitar Pemilih- 
an Umum dan dihadiri pula oleh 

Bu Winoto dari Tn 

Magelang 
LK. 5000 BURUH TANAM- 
AN (KEHUTANAN 

Fihak Pengurus Sarbuksi di 

rangkan kepada ,,K.R.”, bahwa 

ti masih terdapat Ik. 5000 bu- 
ru tanaman- 

| tanar jang belum menerima ha- 
diah2 lebaran tahun 1955 sebe- 
sar Rp. 100,— Alasan sebab2- 

| mereka tidak menerima itu, 
fihak Djawatan Kehu- 

1 ' setempat, adalah karena 

Bu Suwandi dari Jogjakarta dan. 

Magelang Padmosukarto mene- | 

didaerah Purworedjo hingga ki- | 

perkebunan Kehu- |     k a.k dari 'se- 
an Seting BNN ato | 

untuk hadiah lebaran bagi bu-: 
ruh “sematjam diatas ada Ik 
Rp. 240.000,— untuk Ik. 2400 
buruh, 
Berhubung: keadaan diatas, 

maka kepada Inspeksi II dari 
Kehutanan Djateng, telah dimin 

ta pembajaran hadiah itu, teta- 
pi belum berhasil. Fihak Sarbuk 

si Magelang akan berusaha ber- 
sama2 Sarbuksi Purworedjo un- 

tuk terus memperdjoangkan ha 

diah itu. 
Soal tersebut akan Gita hara 

kan djuga dalam sidang : kerdja | 
Sarbuksi seluruh Djateng di So | 
lo, jang akan berlangsung bebe- | 

rapa hari mulai tanggal 6-8-55 

jang akan datang. 

usaha2 jang telah diadakan oleh 
| bekas pedjuang bersendjata sen 

| diri. Dalam hal: ini, Hutauruk 
mengharapkan kepada pemerin-' 
tah, agar memberikan bantuan- ' 

| nja disamping para pedjuang 
| berusaha sendiri. 
| Dan Dr Mustopo. | 
|“ Pembitjara kedua dalam kon- | 

Bukan sedikit bekas2. pedju- 

jang bersendjata jg karena de- 

Hanan2 hidupnja mendjadi sesat 
dalam meneruskan perdjuang- 

annja, Gemikian Dr. Mustopo. 

Djuga turut berbitjara. dalam 

| konperensi-pers ini Hasan Basri 

| ketua dari Ikatan Penderita Tja 

tjad jang mengandjurkan, agar 

“bekas, pedjuang bersendjata se- 

luruh Indonesia menggabungkan 

diri pada orgarisasi internasio- 

nal bekas2 pedjuang untuk lebih 

: menambah pengetahuan dan pe- 
ngalaman organisasi bekas pe- 

“@djuang bersendjata kita. —Ant. 
  

KONGRES PEMUDA RAK 
JAT SELESAI 

| perensi-pers ini ialah Dr Musto- ' 
| po sebagai 
P Kongres Persatuan Bekas Pe- 

|djuang Bersendjata Seluruh In- 

|donesia, jang mengatakan, bah- 

wa apabila pemerintah tidak da 

pat. memberi bantuan dalam 
| bentuk uang kepada bekas2 pe- 

| djuang kita, maka hantuan dim 

| bentuk lain dapat djuga diberi- 

Sidang DPRD Jogja: 
  

#Soal bensin disinggung2 
2 Ekonomi Rakjat/iharus diperbaiki! 

PEMANDANGAN umum babak ke-I terhadap anggaran 
belandja 1955 dilandjutkan dalam sidang terbuka PPRD Jogja- 
karta kemarin. Dari 12 orang anggota jang minta bitjara hanja 
8 jang mendapat kesempatan. Seperti djuga dalam sidang hari 

pertama, jaitu Selasa tgl 2 Agustus jl., para pembitjara belum 

mengemukakan -pendapat?nja 
ningkat pada pertanjaan?. Pada umumnja  pembitjara? 
tikberatkan pemandangannja pada soal2 ekonomi, 

penarhbahan penghasilan daerah. mengenai usaha? 

Dalam pada itu 
'usaha Pemerintah Daerah jang 

telah didjalankan dan tidak bisa 
diterima oleh beberapa anggota, 
jaitu kenaikan bea pasar. Dika- | 
takan oleh sir.  Notosudarmo 

:(PPDI), bahwa usaha itu oleh 

kaum pedagang ketjil sangat di j.R 
sesalkan dan dirasa beraf" kare- 
na sebagian besar pasar2 itu 

hanja dimasuki oleh pedagang2 
ketjil sadja jang tidak seberapa 
keuntungannja. Diandjurkan su 
paja pos2 persediaan bagi pasar2 
djangan dikurangi. 

“Sdr. Wazirnuri (Masjumi) me 
nitikberatkan pembitjaraan me- 
ngenai perbaikan djambatan2 jg 
mempunjai pengaruh besar atas 

peredaran ekonomi rakjat. Ia me 
nanjakan, apakah rentjana2 per 

'baikan itu sudah didjalankan. 
Sar. Kusumobroto 

gung2 tentang usaha2 dalam la- 

pangan pengadjaran. Dikatakan 

Oleh pembitjara, bahwa salah sa 
tu soal jang ada hubungannja 
dengan anggaran belandja, dan: | 

perlu mendapat perhatian sepe- 

nuhnja dari Pemerintah daerah, 
jaitu soat systeem “pendidikan, 
jang menurut pembitjara sam- 
pai sekarang ini belum boleh 

dikatakan sempurna. Diusulkan 

supaja soal ini chusus dibitjara- 

(kan oleh DPRD. Mengenai per- 
guruan dinjatakan, bahwa ini su 
dah nampak gedjala?2 jang tidak 
sehat. Diambil tjonto, bahwa ba- 
njak guri2 ingin masuk Pendi- 
dikan Masjarakat, karena me- 
mang di Pendidikan Masjarakat 
nasib para guru lebih baik dari- 

Pan di Djawatan2.. 

. Purwokusumo (PNI) me- 
La tantag supaja dalam 
menghadapi defisiet sekarang ini 
Pemerintah Daerah berani me- 
ngambil inisiatip dim segala usa 
hanja megambah penghasilan da 
erah. Beberapa djalan dikemuka 
kan oleh Mr Purwokusumo jaitu 
a.l. mengadakan industrialisasi, 
menaikkan padjak, mengadakan 

| bezuiniging, memperdjoangkan 
tambahan subsidi kepada Pusat 
dan mengintensiveer pemungutan 
padjak. Semua faktor tersebut 
menurut Mr Purwokusumo ada 
lah djalan2 untuk menambah ha 
sil daerah. Tinggal sadja mana 
jang akan dipilih. 

Mengenai soal benzin, jang se 
karang ini sedang mendjadi bu- 
ah bibir dari menimbulkan kege- 
lisahan dikalangan rakjat ha- 
njak, sdr. Purwokusumo berpen- 
Aan aa bahwa hi akn ag 

  

salah sastu 

menjing— 

jang prinsipill, tetapi baru me- 
meni- 

terutama jg 

gas. Kalau perlu harus berani 
| menutup pompa2 danperusaha- 
'annja di Batjiro sama sekali: 

Pembitjara terachir sdr. Zae- 

(bani, mengandjurkan supaja' Pe 
| merintah daerah berusaha mem 

dat     
kan barang2 itu setjukupnja, Pa 
da pokoknja sdr. Zaebani meng- 
hendaki supaja begroting tahun 
1955 dibikin sedemikian rupa su 
paja perekonomian rakjat dapat 
diperbaiki. 

Pembitjaraan akan Ba panjat 
ep, hari ini. #3 

| BURUH Ea MOGOK 
Tg. 1i8 buruh BPM -jang ter- 

gabung dalam “Serikat Kaum 

Buruh Mirjik (SKBM- melan- 

tjarkan pemogokan terhadap 
semua. perusahaan BPM “diselu- 

| ruh Indonesia sebagai aksinja 
| gelombang jang kedua. 

telah dilakukar: baru2 ini beru- 

| Djuli ji, tetapi karena aksi ini 
tidak mendatangkan hasil seba- 
gairnana jang diharapkan oleh 

pihak SKBM, maka dilakukan- 
lah aksi gelombang kedua ini, 

|jang menurut pengumuman: SK 
(BM, | diakukan “terus-menerus 
|sekirgga paling sedikitrja pem- 
bajuran tundjangan kemahalan 

istimewa sebesar Rp. 50,— se- 
bulan terhitung mulai 1 Djanu- 

jari 1955, dilaksarakan oleh pi- 

|hak BPM, “urtuk kemudian 
membitjarakan , tuntutan? iain- 
Injan ea 

Dapat “dikemukakan, bahwa 
tuntutan SKBM adilah pemba- 

jaran upah 14 bulan setahun 

termasuk 'tundjangan Lebaran, 
pengangkatan pekerdja2 harian 

mendjadi pegawai bulanan, tin- 
djangan -kemahalin istimewa 
dan pembajaran upah penuh 
selama mogok. SKBM bersedia 
mengadakan perundirgar dgn 

pihak BPM reengendi tuntutan? 
itu, djika sebelum “peru: dingan 
itu BPM menjatakan kesedi:- 
arnja untk membajar tundja- 

ngiri kemahalan istimewa se- 
perti tsb diatas. Tapi BPM dim 

da tg 29 Djuli jang laht menja- 
takan menolak tuntutan. SKBM 
itu karena, menurut pihak tsb, 
penjelesaiannja harus diberikan 
oieh P4 Pusat. — Ant,   
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Hn oeag Lapangan Banteng tgl. 3011-1955 telah dilangsung- 
kan sembahjang bersama berhubung dengan hari Idul “Adha 
jang dihadiri ajuga oleh Wakil Presiden Moh. Hitta. Gambur » 
Ketua B.K.OL. Pns Sjarif Usman tengah mengutjapkan Chot: 
gk 2 en (IPPHOS). 

penasehat Panitya ' 

“ rani bertindak te-| S : 
Mean payekapa Wertinda Ta nja hanja ada satu Tjabang Pe- 

aa kebu- 

2 ea Daan satu. 
djalan kearah itu jalah menjedia 

Aksi gelombang" jg pertama | 

pa aksi anti kerdja lembur dan 
(pemogokin pada tg 25 dan 26 

“djawabannja kepada SKBM pa- 

Kongres Pemuda Rakjat Tja- 

bang Jogja ke-III jang diada- 

kan tgl. 29 sid 31-7 telah se- 
lesai. 

Kongres a.l. memutuskan : 

Program kerdja periode 1955- 
1956, penjerahkan setjara for- 

mil Ranting Pasti Djaja jang 

berkedudukan di Ngestihardjo 
kepada DPT Pemuda Rakjat 

Bantul, penjerahan administra- 
tif Persiapan 'Tjabang Jogja 

Utara kepada DPD V Pemuda 

Rakjat (Djawa Tengah) dan 
Dewan Tjabang Pleno baru ber 

djumlah 25 orang dan Dewan 

Pimpinan Tjabang terdiri dari : 

Sekr. umum sdr2. Begdjomul- 
jo, sdr. Oksan Harsono, dan ILe- 

la Kartini, sekr. organisasi sdr. 

Salyo, Pend. Penerangan sdr. 

Subroto Sardjijo,  Perbendaha- 
raan sdr' Hadi: Subagjo, Kese- 

djahteraan Pemuda sdr. Sugeng 

Rekreasi Olahraga sdr. H.Juwo- 

no Brt., 

sdr. Samidjo Hartono dan ke- 
puterian sdr, Suparti. 
Dengan  selesainja. kongres 

tsb. Jogjakarta jang sebelum- 

muda  Rakjat, kini 3 Tjabang 

jaitu Tjabang Kota Gede, Tja- 

'bang Sleman Barat, Tjabang 

apan Tjabang Jogja Utara, 
Kongres 

“kawat kesada 
binet. mendesak. 

formateur Ka- 

agar Kabinet 

“bentuk Kabinet Parlementer. 

“'DJEMAAH HADJI SI- 
NGAPURA" KEMBALI 
"Menurut berita jang diterima, 

tjalon2 hadj” jang . berpaspor 
Immigrasi, jang perginja ke Si- 
rgapura “dergan menumpang 
kapal K.P.M. ,,Camphuis” pada 
tanggal 15 Djuni, beberapa hari 
jang lalu telah kembali dipelabu- 

han Tandjung Perak (Surabaja). 

han tersebut mereki meranja- 

kan pada PHI untuk meminta 
keterangan ava sebabnja mereka 

tidak dapat melardjutkan perdja 
lanan ke Mekkah. 

Diduga, bahwa orang jang me- 
ngurus mereka itu memakai na- 
ma ,.P.H.I.” Olsh sebab itu Kan- 

tor Pusat Jajasar P.H.I. mengun 

Gang mereka jang mendjadi kor 

ban perbuatan2 jang dapat di- 
lnamakar, ,,pemberangkatar ha- 

| dji diluar peraturan pemerintah. 
dan prosedurnja. urtuk datang 
dikantor2 perwakilan P.HI, de- 
ngan memberikan ' keterangan2 

jarg dingzap perlu. — Art. 
  

tgl. 4-9 memulai kursus baru 

dan jang diterima mereka jang 
berumur 10 th. keatas, 

  

Ipank DPN SOSIAL " 

Pertandingan sepak bolawper- 

sahabatan antara Ps. IXR —- Ps. 

Sosial jang “dilakukan kemarin 

sore dilapangan Bumidjo Jogja, 
telah berachir dgn 1-—2 untuk 

kemenangan Ps. Sosial. 

Stand sebelum. turun misum 
0—2. 

  
LOMBA PRESTASI MO- 

TOR ,,PANTJA 
DHARMA" 

Sabtu matan Minggu jang 
jalu di Semarang telah berlang- 
sung Lomba Prestasi Motor 
»Pantja Dharma” jang diikuti 

oleh 76 peserta menempuh dja- 
rak 600 km dari Semarang me- 
laiui Solo, Jogja, Magelang, Pur 
wokerto, Wonosobo dan kembali 
menudju Semarang. 

Diantara peserta itu terdapat 
2 orang Wanita. 

Start pertama dimulai djam 
01.00 dan kira2 15 djam kemu- 
dian ialah djam 3 siang para pe- 
serta telah memasuki garis. fi- 
uish di Semarang. 

Dikabarkan, beberapa orang 
peserta. diantaranja telah men- 

"dapat ketjelakaan tetapi dengan   | ttada dengan akibat jarg menje 
5 — Ant, 

  
Setiba mereka dikota pelabu- 

Kesenian Kebudajaan | 

penulis sdr. Sumoatmodjo. Ren- | 

“Kota Jogjakarta dan sebuah | 
“Persiapan Tjabang jaitu Persi- | 

telah mengirimkan” 

sk Krido Bekso Wiromo mulai 

| ji-proklamasi” 
lahir pada tg. 17 Agustus jad. 

si
ke

 
S
a
 

JOGJAK ARTA 
  

GEDORAN2 
Pada tanggal 1s|16 Djuli "55 

& djam 2 malam dirumah Har- 

djosoemarto al. Daliman, desa 

Soropatan, kalurahan Tjondong 

tjatur, ketjamatan Depok (Sle- 

man) telah digedor oleh pendja 
hat2 jg berpakaian bermatjam2, 
bersendjatakan pentung. Mere- 

ka masuk kedalam rumah dgn 

merusak pintu gandok. 8 Orang 
diantaranja ' masuk kedalam 

rta 

dan merampas 5 buah sepeda | 

pakaian, perhiasan semua. se- 

harga Rp. 15.000.— 
Kemudian pendjahat2 itu me- 

larikan. diri. 
Pada tanggal 17/18 Djuli 155 

4 sate djam 1 malam, rumahnja Pa 
wirodihardjo al, Waginah, de-a| | 

Umbulhardjo (Sle- | 

man) telah didatangi beberapa | 
Puntuk, kl. 

pendjahat,. berpakaian matjai:2, 

bersendjatakan pentung dan sen 

ter. Dengan merusak pintu mu- 
ka 4 orang pendjahat diantara- | 

nja masuk kedalam rumah dan 
merampas barang2 berupa pa- 

kaian seharga Rp. 269,50. 
Pada tanggal 17 Djuli 1955 

& djam 1 malam, seorang pe- 

muda berumur 17 tahun berna- 

ma Moedjiman tinggal di Lem- 
pujangan | Matjanan Dn, 5/155 
Jogjakarta, sepulangnja dari 
desa Kritjak dengan mengenda- 
raj sepeda menudju kerumahnja, 

sampai didekat pintu rel kereta 

api sebelah Barat setasiun Lem | 

pujangan, tiba2 dihentikan oleh | 

2 orang jang berpakaian preman 

berkendaraan sepeda. 
Dua orang tersebut dapat me 

rampas  barangnja Moedjiman 

berupa sebentuk tjintjin berma 

ta intan seharga R».. 700,— 

LULUS UDJIAN P.T.A.I.N. 
Telah lulus udjian achir Se- | 

kolah Persiapan P.T.A.LN. ta- 

“hun adjaran 1954/1955 sdr2. Has 

“bullah H Mursid, Achmad Dal- 
diri, Abdullah Munif, W. Suhar- | 

tono, Busro, Djaharuddin, Moh. 

Thoha, Abubakri Asrib, Ma- 

wardi Rasul, Kamal Mochtar, 

Djafron dan Masjhuri. 

P.P.T.I. & PETANI 
BERDIRI 

Telah terbentuk baru2 ini Per 
satuan Penanaman Tembakau | 
Tebu Indonesia, P.P.T.I., jang di 

ketuai oleh Sdr. Jardiosubrapto, 

tjana areal seluas 20 h.a. 

donesia, Petani, Ranting 

djo. 

»BAJI PROKLAMASI" 
DAPAT HADIAH 

Dalam surat edaranrja  jing 
| disampaikan kepada semua Gu- 

jang akan dibentuk nanti ber- | ber 
' 

pur dar' Kepala daerah Isti- 

mewa Jogjakarta, Kementerian 
menjatakar, bah- 

wa rintah menjediakan 
hadiah sekeGarr ja kepada ,,bas 

jaitu baji2 iang 

Dalam Negeri 

  

bertepatan dengan peringatan 

10 tahun kemerdekaan  Indo- 
nesia. SN 5 

Jarg dimaksutkan dengan 

.baji proklamasi” itu, ialah 

baji2 jang lahir pada hari itu 
actara djam 09.00 sampai djam 

10.00 pagi dengan disaksikan 
paling sedikit oleh dua orarg. 

Kepada instarsi2 tadi, Kemen 
trian Dalam Negeri menjatak:n 

supaja diadakan persiapan2 ser- 
ta perielidikan dar pendaftaran 

kevada ,,bajiproklamasi” itu dan 
hadiah jang disediakan oleh Pe 
merintah urtuk tiap baji terse- 

  

      

  

GARA-GARA TJEK- 
TJOK MULUT 

Selasa malam 2 Agustus 

1955 jang lalu sekira djam 

23.00 di Blunjah Ketjil (se- 

belah utara) kota Jogjakar- 

ta, penduduk telah dikedjut 

kan oleh adanja suara min- 

ta tolong jang keras-meng- 

guntur, mula2 hingga dim 

sekedjap mata sadja tempat 

tadi penuh sesak, ada jang 

bawa pentung, golok dll. 

| Orang banjak itu kemu- 

dian ketjelik karena jang 

— masuk sumur itu bukan pen 

tjuri, tetapi seorang pendu- 

'duk disitu bernama mbok 

Modjo “umur kira2 23 th, 
dan sedang mengandung, se 
dangkan jang teriak2 min- 
'ta tolong adalah suaminja 

sendiri pak Modjo. 
Menurut keterangan se- 

belum mbok Modjo. masuk 
sumur, orang2 “sekitarnja 
mendengar dia habis ber- 
tengkar mulut dengan ipar- 

nja jang perempuan (adik 
suaminja), kemudian ia Ke- 

luar dari rumah sambil te- 
riak2 ,,terserah anak saja” 

(sudah punja anak 1). Tak 
lama kemudian orang men- 

dengar suara djatuh kesu- 
mur disusul dengan suara 

suaminja minta tolong tsb. 
Pertolongan segera dibe- 

rikan orang banjak dan si 

korban terus dibawa keru- 

mah Sakit dengan Pick Up 

Polisi . Dikabarkan bahwa 

djiwa mbok Modjo tidak 

membahajakan.       
IKETUA DPRD JOGJA- 

KARTA AKAN 
MANTU 

Pada hari Sabtu dan Minggu 

tanggal 6 dan 7 Agustus 1955 
jang akan datang, Ketua Per- 

| wakilan Rakjat Daerah Istime- 

wa Jogjakarta R. Wiwoho Pur- 
'bohadidjojo akan mengawinkan 
dua orang puterinja di rumah- 

nja sendiri Djalan Gondokusu- 
man 10 Jogjakarta. 

“ Perkawinan “kedua puterinja . 

itu akan dibagi dua menurut 
urutan, jaitu jang tua R: Adj. 
Sakuntolo dengan Raden Sarono 

| Dipodirdjo. pada hari Sabtu 6 
| Agustus 1955, sedangkan adik- 

 tus 1955. 

Lebih dari 1500 undangan tih 

disampaikan kepada sahabat | 

kenalan sdr. Wiwoho didalam 
| dan diluar Jogjakarta. 

«SANDIWARA GEMA 
ROH PAHLAWAN 

ISLAM 
Sebagai penutup dari ,,Pekan 

Masjumi Menjongsong Idul 

Adha 1374 H.” jang lalu pada 

hari Djum'at malam Sabtu 5 
Agustus 1955 jang akan datang 

tjeritera ,, Gema Roh Pahlawan 

dan 

akan 

djukan Pentjak, Tari2an 
Njanjian2. Pertundjukan 

untuk undangan. 

Untuk penjelenggaraan ini te 

lah dibentuk sebuah Panitya jg 
diketuai oleh sdr. Achmady Ra- 
nadirdja dan Pemimpin pertun- 
djukan sdr. Zaidun Basjar. Un- 
dangan untuk mereka jang ber- 
minat dapat berhubungan dgn 
Parnitya, 

(Pertjetakan . 

Jogjakarta. 

Abdul   Ngalim) 

  

but Rp. 100,— 

tjukup dikundjungi bagi 5000 

Menurut Sri Sultan, 

Sitir gi supaja dibongkar, dan 

dibangun gedung j:ng besar ka- 

rena- tanahnja tjukup luas. Dja- 

lan Pamekang disamping Siting- 
gil ditutup dan dipergunakan un 

pur dan lain2 keperluan. 
“ 

kan, bahwa saran? itu diperhati- 

Aan dan akan dibuat rentjana2 

Isa saran Sri Sultan, tetapi 

pelaksanaannja akan mengingat 
akan kemampuan keuangannja. 

Rertjana Panitya jang pokok 
ialah, bahwa pada peringatan 
200 tahun kota Jogjakarta, su- 
dah dibargur gedung pertemuan 

di Sitinggil Selatan, tapi tjukup 
untuk 1.000 orang sasjs dan ren 

tjana2 lainnja akan menjusul. 
Dalam pada itu, dalam perte- 

muan itu, Sri Sultan menjatakan 

djuga kurang setudjunja djika 
bekas kandang Gadjah di Aloon- 
aloon Selatan direntjanakan un 

tuk sebuah schouwburg. Ia lebih 
Setudju, djika ditempat, itu didi- 
'rikan sebuah panggung jang 

tinggi untuk  pertundjukan2 
kesenian ra'jat jg dapat dilihat 
untuk semua lapisan tanp1 ke- 
luar sepeserpun. Djika diperlu- 
kan “pertundjukan dengan me- 
mungut beaja, dapat diadakan   Sitinggil. 

se'uruh 

tuk kantor, tempat sepeda, da- 

Hadji Wazier Nurie menjata- 

tambahan untuk disesuaikan de' 

di dalam gedung pertemuan di: | 

Sultan setudju gedung per" 
. temuan di Sitinggil 

Selatan 

Ta perlu Pen cowlabe, tapi hidup ra'jat 

KETUA Panitya peringatan 200 tahun kota Jogjakarta Hi. 
Wazier Nurie telah menemui Sri Sultan Hamengku Buwono un- 
tuk menjampaikan rentjana panitya terhadap pendirian sebuah 
gedung pertemuan umum di Sitinggil Selatan dan pada umum- 

. nja rentjana itu mendapat persetudjuan dari Sri Sultan, malal- 

an disarankan, agar pembangunan itu diperluas, sehingga akan 
orang, 
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KOL. WARROW MAN. 
NEOUIN 

Padu batik Show. 
Panglima TT VII. Kolorel 

Warrow, dan Major Alri Lang- 
kay, Komandan Angkatan Laut 
di Indonesia Timur, malam Se- 
lasa telah mengedjutkan I.k. 500 

penggemar2 batik show, ketika | 
muntjw sebagai mar neguin ur 
tuk surprise bagian prija dengan | 

pakaian djas-bilik (kamerjas) 
batik. Dalam batik show itu te- ' 

lah dipertontonker 1k: 50 m-de 
pakaian Timur dar Barat dai 
bahan batik serta beberpa seli- 

ngan bahan2 kain luar negeri. 
Batik show itu diselenggara- 

kan oleh Panitia PREI dalam 
rangka upatjara penutupannja. 
Show itu berada dibawah pimpi- 
nan njonja R.Winter-Wangke ig. 
didatangkan oleh Panitia PREI 
dari Bandung utk maksud terse: 
but. Pakaian2 itu sudah pernah 
dipertundjukkan pada delegasi 
bangsa2 jang mendjadi anggota 
Konperensi Asia-Afrika di Ban- 
dung. 

Pertundjukan itu dimutdi d3- 
ngan mempertundjukkan pakai- 
an Miss Afro-Asia, Miss Bugis- 
Makasar, Miss  Sulawesi-Utara 
serta beberapa kombinasi aritara 
pakaian2 daerah. —. Ant, 

  

begal 

  

HALAMAN 3 

Apa & Dimana? 
ik Djam 10.00 sidang pleng 

terbuka DPRD Jogjakarta dis 

gedung Malioboro 16. 

  

GERWAN!I GN. KIDUL 
ADAKAN KONGRES 
Konggres Gerwani 1 jabang 

Gn. Kidul jang kedua jang di- 
adakan pada tgl. 24-25 Juli jl. 
bertempat di Wonosari telah 
diachir dengan diadakan malam 
resepsi jang selain dihadiri oleh 
wakil2 dari partai | organisasi, 

instansi2 Pemerintah setempat, 
| djuga dihadiri utusan dari DPD 
Gerwani Jogjakarta. Konggres 

tsb memutuskan a.l.: memben- 
tuk pengurus baru jang terdiri 

119 anggota pleno (dewan harian 
9 orang), Ketua nji: Sutargo, 
Secr. Nj. Suparti, Org. Nj. Su- 
darsono. Menjusun program ker 

Mengadakan kerdja sa 
ma dengan Semua organisasi 
terutaria organisaSi Wanita dll. 
Mengenai resolusi2 a.l.: menge- 
tok kawat kepada Presiden RI 
agar mentjegah  terbentuknja 
Kabinet Presidenteel. Mendesak 
kepada jang berwdjib, supaja 

mentjabut peraturan tentang 
pembatasan penerimaan murid 

untuk SR jang hanja 50 orang 
murid. Mendesak supaja ditam- 
bah tenaga2 bidan sgaopai Tn 
losok2 dsb. 

700 GURU S.R. DITEM- 
PATKAN DIDAERAH 

JOGJA 
Djawatan PP dar K daerah 

"timewa Jocrjaksrta padi per- 
mulaan Agustus ini sibuk menem 
satkar tenaga2 guru baru ke' tu- 

aratr SGB di SR2 dalam ling- 
kungan daerah Jogjakarta. Dju 
m'ah jarg sudah ditempatkan,   

nja R. Adj. Wardiastuti dengan 
| Drs. Raden Daldiri Mangundi- 

Persatuan Tani Nasional In- | Wirjo pada hari Minggu 7 Agus- 
Gondo | 

wulung diketuai oleh sdr. Sapar | 
Gjo dan penulis sdr. Mn 

di Gedung CHTH akan diseleng- : 
garakan sebuah Sandiwara dgn : 

Islam”, dengan selingan pertun- 

dimulai djam 19.30 dan melulu ! 

Djagang Kauman 3 

ngan pakaiar Barat wanita. de- | 

799 orarg, Jan sebagiar besar 
Mnar kota. 

Seperti pernah dikabarkan, 

dish gurv SR sebeum ada 
Aambahan “3.209-0rarg . jeng 
Samberi peladjiran kepada 656 
SR Nereri. 

Ada kemurgkinan, bahwa pe- 
empatar guru? itu akan tam- 

bah. 5 

KONGRES RAKJAT DAE- 
RAH JOGJA. 
Tgl. 6 dan 7 Agust. jad. 

Panitya Kongres Rakjat Jog- 
jakarta jang diketuai oleh sdr 

Asri telah merentjanakan akan 
mengadakan kongres ra/jat dae- 
rah Jogjakarta tingkat. propinsi 
pida tgl 6 dan 7 Agustus jad. 
Korgres itu akan dihadliri dju- 

ga oleh tokoh2 politiek lama, Se- 
| perti Ki Hsdiar Dewantoro, Ki 

na Surjopranoto dll dan wakil par- 
| tai orgarisasi serta perseorangan 
dari daerah2 “kabupaten dalam 

|Iingkungan daerah Jogjakarta 
| Kongres akan ' merumusken 

|, hal2 jarg akan dibawa ke Kon- 
gres Ra'jat seluruh Irdoresia 'jg 
akan berlangsung pada tgl-10 
sampai 17 Agustus jad di Dja- 
“Karta. 

TAMBAHAN SUBSIDI 
Untak pekerdjaan 
umum kota. 

DPD Kotapradja "Togiukanta 
telah merjampaikam: surat:.ke- 

pada Pemerintah Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, « agar untuk 
tahus 1955 iri Kotapradja -di- 
beri tambahan subsidi 304 dari 
anggaran keuangan pekerdjaan 

umum Kotapradja, karena. da- 
lam pelaksanaannja, : anggaran 

jang sudah ada tidak akan men- 
jukupi untuk melaksanakan pe 

kerdjaan jang palng “minimum 
daripada dinas routine biasa. Se- 
bagai akibatnja, akan makin 
tidak terpeliharanja objekd en 
kerdjaan umum kota. 

Dimadjukarnja tambahan s 
sidi itu, karena harga2 “bal 
“pembangunan makin tirggi, la- 
Si pula objek? jang urgen perlu 
Hip baiki makin banjak. ' 
“Sebagai, mitsal dikatakan, 

terlantarnja beberapa djalan, 
seperti di Gading sampai .ke 
Krapjak, Tirtodipuran, Palu 
ringratan, Gamelan, Surjatma- 
djan dan sebagainja, : 

Tidak sedikit ' terdjadi, bah- 
wa bahan? jang sudah disedia- 
kan untuk perbaikan sesuatu 
djalar, terpaksa dipindahkan 
kelain tempat untuk memper- 
baiki djalan lai jang d'pan- 
dang lehih penting. Kadang? ini 
menimbulkan “persangkaan pen 
duduk bahwa batu2 itu hang, 

| tetapi sebeharnja . tidik demi. 
kian. karena bentuk? itu dipergu : 
nakar djuga. 

'b- 

  
Pa 

JOGJA, SINGKAT. 

G.K.R. Tjondrokirono,  Widjilan, 
diadakan perajaan lustrum per- 
tama dari Pemuda Mardi Har- 
djo, suatu organisasi dari pute- 

|ra puteri kaum pensiunan dan 
| | erntargt and pegawai Daerah Tan 
| mewa. Jogjakarta. 

Nonton mana ? 
!RAHAJU: “So this is Paris", 

Tony Curtis. 

INDRA : The Miltion “pond 
Note”, Gregory Peck, 

LUXOR : ,,Shiv Shakti”, Nirupa 
Roy. 

REX : Sabrina”, - Humphrey 
Bogart, Audrey Hepburn. 

SOBOHARSONO: ,Magnificent 
Ahsessiong, Jane Wyman, 
Rock Hudson. 

SENI SONO : ,Fan, Fan La 
Tulipe”, Gina da, 

WETAN BETENG : »Rentjong 
dan Surat”. 

KETOPRAK rriMtibo: Ono: 
.Djoko Dolog” (B. Mata- 
ram). 

  

  

sk Sabtu malam jl. aa 2



  

ani 

4 Kan harga jang djika dire- 

« ketball, anggar, sepakbola, hoki, 

- dIompat tinggi, 

0, ntjar. 

KAMIS 4 | AGUSTUS. 1985 

. NORWEG 

    

maniku ronde pertama peperangan ini Norwegia jang 
| menang, Parlemen Swedia harus tunduk pada . desakan duta 

besar Norwegia di Stokholm, dan mereka harus menunda kepu- 

tusan atas undang? jang diadjukan oleh pemerintah. Undang? 

— Yni bermaksud menurunkan djanlah margarine jang dibawa | 

“oleh orang2 bepergian masuk ke Swedia dari 5 kg. sampai 2 kg, 
dengan tidak memabajar bea masuk. 

'Undang2 itu direntj anakan 
oleh Sam Norup, menteri perta- 

nian Swedia. Sebagai anggota 

Partai Tani, adalah kewadjiban 
Norup untuk memperhatikan 
'kepentingan kaum tanj Swedia. ' 
'Lawan politiknja menuduh dia 
“bahwa inivantara lain dilaki 
kannja dengan membuat 
margarine tinggi sekali. ae 

harga margarine begitu tinggi- 
nja, ibu2 rumah tangga lebih 
baik .membeli mertega. Dan ini 
membawa akibat bahwa kaum 

. peternaklah jang lebih untung. 
sana, di Norwe- Diseberang 

gia, margarine hanja berharga 
2,50 kroon. Karena kroon Nor- 
wegia harganja ' 75 sen kroor 
Swedia, ini berarti bahwa di 
Swedia harga margarine kira2 
dua kali di Norwegia. 

Karena itu orang2 jang ting- 

gal diperbatasan Swedia - Nor- 

wegia lebih suka menjeberang 

sebentar ke Norwegia dan mem- 

beli margarine disana. Ini dida-: 
lam setahun ditaksir - berdjum- 
lah 2500 ton, jaitu kira2 21, 
dari pemakaian 

Swedia, jang ditaksir kira2 ber- 

djumlah 70.000 ton. 

Kaum warung didekat per- 
batasan itu didaerah Swedia 
mengeluh - bahwa  pendjualan 
mereka turun mendjad: separo. 

Seorang anggota parlemn dari 

Partai Tani memprotes bahwa 

petani Swedia diperbatasan Ile- 

bih suka makan margarine Nor- 
wegia daripada mertega Swedia. 

Serombongan murid sekolah 
jang berdjumlah 700 anak dari 
Lidkoeping di Swedia Barat, 
mengadakan darmawisata ke 
Oslo dengan beaja jang dipero- 
lehnja dari margarine. Mereka 
mencharter sebuah kereta chu- 
sus jang terdiri dari 14 gerbong. 

Dengan begini tiap2 anak ha- 

rus membajar 12 kroon. Djawa- 

tan kereta api itu atas perrain-. 
taan membawa djuga sebuah 
gerbong barang kosong. 

Di Oslo mereka membeli 3 
ton margarine...... dan memba- 
wanja didalam gerbong barang 
kosong tadi. Ini mereka djual 

margarine di. 

ngeluarkan 
mereka harus membatasinja. Ini 

didjawab oleh harian Norwegia 

ken untuk tiap2 erang berdju- | 
malah 10,75 kroon. Dengan begi- | itu kedua bangsa didekat kutub 
tu darmawisata itu untuk tiap2 | itu boleh memutuskan 
anak manja memakan 

"Kaum petani Nani bahwa 
itu menga an mereka, sebalik- | 

Norwegia mengata- | 
kan Heni sperhubungan mar- | 
garine” itu hanja mengimbang- ' 

pendjualan etjeran, jaitu 4 kan sadja djumlah jang harus 

““kroon sekilo. “mereka bajar kepada Swedia. 
g 2 £ ma 9 » - - 3 2 

P3ngritik mengakakas Dekan eU nan 1 Map» tiap 
tahun membelandjakan 18 djuta : 
kroon Swedia dinegeri ini, se- | 

dangkan sehaliknja orang Swe- | 

dia di Norwegia hanja 48 djuta 
kroon Swedia. 

"Perbedaan ini besar sekali &r- 

tinja-“buat Norwegia , karena 
perdagangan mereka dengan 

Swedia merupakan difisit dan 

mereka kekurangan alat pem- | 
bajaran Swedia. Ini boleh djadi 
sebabnja mengapa pemerintah 

Norwegia agaknja tidak mem- 
perdulikan bahwa banjak mar- 

garine mereka ke Swedia, mies- 

Kipun didalam tiap2 kilo terda- 
pat subsidi - pemerintah ber- 
Gjumlah 0.40 kroon. 
Kaum tani Swedia mendjawab 

bahwa djika pemerintah Nor- 
wegia menganggap hahwa war- 

ga mereka terlalu banjak me- | 
uang di Swedia, 

“Dagbladet”: Tuhan 'member- 

kahilah pemerintah. Swedia, ke- 

tjuali Norup”. 

Sementara ini pemerintah 
Swedia jang terdiri dari koalisi 

sosial - demekrat dan petani, 

mendjadi agak marah 

Oposisi mengritik 
pa harga margarine di Swedia 
didjadikan tinggi dengan senga- 
dja. Ihu? disepandjang perbatas- 
an mulai menjewa bus dan bo- 

'Yak-bahik pergi ke Norwegia un- 
tuk 
menghadapi kemungkinan 
rangnja margarine, 

djaga. 

lagi menga- 

untuk 

ku- 
menimbun stock 

“Protes? terdengar dan surat2 
kabar Swedia besar seperti dari 

kaum liberal ,,Gotebrogs 

deis och Sjofartstidning” mulai 
menggerutu “bahwa peristiwa 

mendjadi besar dengan 

ada perlunja 
rena itu keputusan 

Han- 

tidak | 
sama-Sekali. Ka- | 

parlemen | | 
  

— International University 
Sports Week IV 

PEMAIN2 olah raga universitas dari lebih dari 20 negara 
akan mengambil bagian didalam 

| 

International University 

Sports Week ke IV jang akan diadakan di San Sebastian (Spa- : 
njol) dari tanggal “ sampai tg. 14 Agustus. Pertandingan? ini ' 
diputuskan diadakan di Spanjol oleh Dewan Umum FISU —: 
International Federation of University Sports) di Dortmund 

(Djerman Barat) dalam bulan Agustus 1953. 

Ketjuali negara2 - jang ter- 
gabung didalam FISU ini, dju- 

ga hnegara2 lain akan mengirim 
pemairn2 mereka, antaranja be- | 
berapa negara Amerika Latin. 

San Sebastian dipilih sebagai | 
tempat pertandingan, karena ' 

kota itu mempunjai hawa jang | 
sangat haik dimusim somer 

Dulu radja dan pemerintahan " 
biasanja pindah kemari diwak- | 
tu musim panas, dan djuga 

Franco dan pemerintahnja mem | 

punjai markas besarnja disini 
di-bulan2 Djuli dan Agustus. | 

“ Djuga lapangan2 dan tempat2 : 
pemondokan sudah , tjukup a 
situ, 
Pertandingan2 - sematjam ini 

kelah diadakan di Merano, (Ita- 

La), Luxemburg dan Dortmund. 

Di Dortmund turut serta maha- 

Siswa2 dari 21 negara. 
Di San Sebastian akan diada- 

kan pertandingan2 atletik, bas- 

tennis. 

dipakai 

berenang, polo air. dan 
Peraturan2 Olympiade 
seluruhnja. 

Atletik laki2 terdiri dari jari 
100, 200, 400, 800, 1500 dan 5000 
meter, Lari gawang 110 dan 400 
meter. Lari  beranting 4x 100 

dan 4 x 400 meter. Djuga diada- 
kan pertandingan lompat djauh, 

lontjat . tinggi, 
lontjat tinggi galah. Djuga lem- 
par lembing, peluru, dll. tentu 
tidak ketinggalan. 

Berenang untuk laki? “terdiri | 

dari gaja bebas 100, 400 dan. 
1500 meter. Kemudian gaja ku- 
pu2: 100 meter, gaja punggung ' 
100 meter dan gaja dada 200-- 
meter. Djuga diadakan pertan- ' 
dingan berenang beranting, 'Ion- | 
tjat indah dsb. 
Semua negara anggota sudah 

  
  

  

“DJALAN Di SENTUL- 
REDJO 

Waktu sekarang banjak hu. 

7 Uajan, pintu air “di Sentulredjo 

belakang asrama C.P.M. airnja 

meluap kedjalan ' dan mengge- 

“mang tanah halaman dekatnja, 

terus masuk rumah. Sebabnja, 

Ten aa pendapat kami, pintu 

air kurang besar, dan selalu ter- 

hingga air tak. bisa dja- 

Djalam djadi rusak: 
Pe” Haa Sentulredjo— Jogja. 

menjatakan ingin turut . serta, 

tetapi belum semua telah mem- 

berikan keterangan2. lengkap. 
Dibawah ini adalah suatu daf- 

'tar sementara peserta. Belanda | 
mengirim 70 orang, jang akan 

bertanding dalam atletik, bas- 

ketball, anggar, sepakbola, be- 
renang, tennis, polo air dan 
hoki. 

Inggeris 

Luxemburg : 

bertanding “atletik, 

1 70 peserta. 
50 orang jang : 

basketball, 

i'anggar, sepakbola, Na dan 

tennis. 

Saar 50 orang: atletik, sepak 
bola dan berenang. 

Italia : 85 peserta. 
-Jugosiavia : 35 orang. 

. Swis : 50 pemain-atletik, bas- 
ketball, anggar, sepakbola, bere- 

nang dan tennis. 

Israel : 30 peserta. 
Negara2 dibawah ini belum 

mengirimkan djumlah peserta 

mereka, meskipun mereka sudah 
pasti turut bertanding, jaitu 
'Djerman, Belgia, Irlandia, India, 

Portugal dan Spanjol. 

Diharap djuga bahwa “segera 

akan memberi kabar Turki, Me- 
Sir, Libanon, Junani, Venezuela 
dan beberapa negara Amerika 
Latin lainnja. 

GEA Features). 

PERANG MARGARINE ANTARA 
IA DAN SWEDIA 

untuk merunda Nembak Miras 

undang2 itu sampai musim ron- 

tck jad, diterima dengan gem- 
bira baik di Swedia maupun di 

Norwegia. 

Kini beberapa surat kabar 
meggemukakan bahwa barang2 
dari katja “porselen dan kulit 
lebih murah di Swedia. Karera 

Siapa pegang 
pistol? 

Hanja 1454 orang dari 136 
000 orang “penduduk Boni 
boleh meri Gan me- | 
makai pistol. Dari djamta: | 
ju 98 orang adalah pegawai 
bank jang biasa keliling de- 
ngan banjak uang disaku. 
Jang lain? adalah pendjaga 

malam dan orang? jang bi- 
asa bepergian dengan 
membawa uang kontan ber- 
diumlah banjak. 

Menurut polisi, belum ada 

  

  

  
untuk | ! 

ongkos | menukar barang2 gelas, porse- | 
len dan kulit dari Swedia dengan | 
margarine dari Norwegia. “ i 

Mena Featuress 

diantara mereka sampai se- 
karang pernah mempergu- 

nakan pistolnja. 
(Ant. — Features.)     ta ara 

  

Hidup boros 'bikin 
lekas tua ” 

tj RANG bisa hidup boros dengan uangnja dan mungkin lalu 
djatuh miskin, Akan tetapi orang djuga bisa hidup boros 

dengan badan atau tubuhnja sendiri, dan bahajanja lebih besar 
lagi dari hanja memboroskan uang belaka. Sebuah tjontoh dari 
orang jang hidup memboroskan tubuhnja ini, menurut Dr Sol 
Hirsch jalah orang jang tubuhnja sehat, akan 'tetapi merasa 
toga sakit. 

Menurut penjelidikan orang2 

jang kelihatannja sehat ini ber- 

buat demikian bukan “karena 

malas atau berpura-pura, tulis 

Dr Hirseh dalam The New York 

State Journal of Medecine. Ka- 

rena meskipun gedjala2 sakit 
mereka mungkin djantung pa- 

nas, kepala sakit, dsb, orang2 

seperti ini dasarnja merasa de- 

mikian, karena mereka membo- 

roskan energie tubuh mereka, 

lebih tjepat dari tubuh .mereka 

bisa mengumpulkannja, dan se- 

bab itu orang2 seperti ini selalu 
sadja merasa lelah. 

Pemborosan tenaga . seperti 

ini bukan sadja membikin diri 

merasa lelah, akan tetapi djika 

tidak diawasi bisa menimbulkan 

membangunkan mereka kemba- 
H. Djuga darah mereka lebih 

. KEDAULATAN RAKJAT 

  

  
lama mendjadi beku dari darah | 
orang jang hidup didaerah ren- 

dah. . Hasil2 pemeriksaan : Dr 

Ferrero ini berasal dari 100 ope- 

rasi jg dibuatnja dirumah sakit 

di Chulec, Oroyo, jang terletak 
dipegunungan “jang  tingginja 
158467 kaki atau 4.638 meter. 

Bagaimana obat anti- | 

biotik bekerdja ? 

Meskipun Oobat2 anuibiotik se- 

| perti terramycin telah bertahun 
"| tahun lamanja dipergunakan me 

lawan berbagai penjakit — ter- 

| ramycin sadja umpamanja da- 

bahaja2, antaranja tjepat men- | 

djadi tua. Banjak orang dengan 

tidak sengadja memboroskan | 
tubuh mereka. Demikianlah ke- | 
lesuan pikiran jang terlalu lama 

dibiarxan akan lebih merusak- 

| 

| obat2 antibiotik 
(mereka dan achirnja mati, 

kan kesehatan dari serangan pe | 
njakit2 setjara langsung. Dr 

Hirsch mengatakan kelesuan 
| 

| 

pikiran lebih sukar terlihat dari | 

kelesuan tubuh, dan lebih sukar 

diawasi. 

Kekurangan2 zat2 makanan | | mycin jang dibikin radio-aktif. 

lebih mudah “kelihatan, dan 

atjap kali menjebabkan orang2 

jang sehat merasa sakit. Orang 

biasa djarang sekali dapat me- 
ngetahui kekurangan zat ma- 

kanan jang dimakannja, 

jika, kemudian dia diserang 

| penjakit menular, maka perla- 

wanan tubuhnja segera patah. 

Sebagai telah dilaporkan terle- 

bih dahula, kini ada obat tjam- 

puran antibiotik 

kedalam tubuh manusia. 
Meskipun demikian amat pen, 

tingnja bagi setia» orang aja- | 

ngan hidup boros dengan badan j 
Makanan jang salah, h i mereka. 

-kelesuan terus-menerus, berat | 
(badan jang berlebihan dan in- | 
| teksi2 segera menghabiskan te- | 
rnaga2 kesehatan jg dikandung | 

| dalam tubuh. 
| 

| Orang Peru jang istimewa. 
nara manusia jang hidup 

| ditempat jang tertinggi didunia 
| termasuk orang2 Peru jg ting- 
| gal dibegunungan Andes di Pe- 

ru, 

tinggal digunung2 jang tinggi- 
inja dari 10.000 hingga 14.000 
kaki, dan mereka bekerdja se- 

perti biasa sadja. Tjoba orang 
baru kesana, maka sebentar sa- 
dja bekerdja keras: akan mem- 
bikin orang megap2 kehabisan 
napas. Penerbang2 djuga kalau 
'telah mentjapai tingkat 10. 000 ' 

kaki diharuskan memakai mas- 

ker oxygen untuk bernapas dgn 

baik. Rahasia orang Peru ini 
jalah mereka punja po- 

lyeythemia — keadaan darah jg 
mengandung amat, banjak sel2 
darah merah jg membawa zat 
asam, Akan tetapi karena ada- 
nja sel2 darah seperti ini, maka" 

orang2 Peru inj susah sekali di- , 
Victor | 

Maccagno Ferrero mereka su-. 
operasi: Menurut: Dr 

kar benar diberi obat bius, dan 

Gjika mereka telah dipengaruhi 
obat bius, maka sukar sekali 

! 

  

pat membrantas 100 matjam 

penjakit — akan tetapi ahli2 

masih mentjari bagaimana se- 

benarnja obat2 ini bekerdja. 
| Teori jang terutama mengatakan 
| baksil2 penjakit - menjangka 

itu makanan 

ka- 

rena tidak bisa mentjernakan- 

nja. Tak obahnja djika pemba- 

tja mentjoba makan pisang jg 
terbuat dari lilin terus-menerus. 

Dewasa ini seorang ahli sedang 

mentjoba memeriksa kebenaran 

  

  

  
             

    

. HALAMAN 3 

  

7 : j rang ketjepatan 2.2,4 ha. no: I. untuk mempertahankan 
'Patjuan kuda 2 diah Rp. 100,— kedjuaraan Pergiwati, tetapi ti 

No. 2. Brantas tinggi 1.37 Joc- dak dapat. Terpaksa Pergiwati 

ki : MEA , , 4 . ky Hendrik pemilik Hen  tahum 1955 mendjadi djuara ke- 

Has il 13 atjua 1 kuda drik Kediri ketjepatan 2, Tn Chrijsier mendjadi djuara 

' n 206 balak Pp: T3- kel 
| p ! No. 3 Terry tinggi 1.31 Jocky Terdjadi pula ketjelakaan pa- 

asi - Djimun pemilik P.G. Re- | da waktu diadakan finale peme- 
di Madiun djoagung Madiun ketje- | nang no. 2 tjongklang A Indewa- 

patan 2.3,9 hadiah Rp. | djit Jocky Koesiian dari Blitar 
v 1 ' S0— sewaktu baru berputar satu ka- 

(Oleh : Pembantu ,,K.R.” sendiri), Pemenang Finale No. 1 | li kaki Me aa ine Papan 
tjongklang  B Handy- | perbatasan baan, jang achirnja 

PADA tanggal 30 sid 31 Djuli 1955 bertempat distadion Ha En 2 t Kuda lari ditempat penonton jg. 
Madiun oleh Panitya kuda Madiun telah dilangsungkan pertan- | No. 1, Garuda tinggi 1.28 Joc- 'duduk dikursi, hingga menim- 

dingan balapan kuda. Djumlah pengikut ada 47 ekor jang asal- ky Gandong pemilik Soe | bulkan beberapa kursi putus dan 
nja dari Solo, Salatiga, Semarang, Ngandjuk, Blitar, Kediri dan kiman Djiwan Madiun | meinbawa ketjelakaan anak la- 
daerah Karesidenan Madiun. Diantaranja hadlir pembesar se- ketjepatan 2.7,1 hadiah | ki2 umur kl. 6 tahun. Untung 

tempat, para wartawan dan wk. dari P.E.N. untuk mengambil Rp. 1000,— anak tersebut tidak Ma P 
gambarnja. Pembukaan dilakukan oleh Residen Madiun Sdr. | No. 2. Untung tinggi 1.27 Joc- | luka berat. 

Sidarto dan pidato pendjelasan maksud adanja Panitya kuda ky Sjogkoer pemilik Se- eny Hamutan. 

oleh Walikota Madiun selaku ketua Panitya. - , ana hadiah R Iwib Adaton Iainy Oam Se PAN 

Tetapi sajangnja dalam per-  rapa serie. Finale tjongklang ke | No-3. Tn tinggi 1.28 Jocky Naa jang Men 

tandingan selama 2 hari itu ku- | las A/B dan drap didapat dari pe Karno pemilik Kromodir tik aa ra PON 

rang pendapatannja djika di- | menang2. Pada hari pertama | jo Modjoredjo Madiun ke abi Ba memarang. 

banding pada th. 1954. Pada th. | tjongklang dibuat 6 serie a 4 ku tjepatan 2.349 hadiah |“ 3 win adalah baru ber- 
1954 jang dilakukan dalam 1 | da, B dibuat 3 serie a 4 kuda dan Rp. 300,— umur 16 tahun dan masih duduk 
hari mendapat kl. Rp.36.000,— |-drap dibuat dalam. 3 regu a 4 Pono Insta Mo Sak Sek pen EN We 
pada th. 1955 ini hanja mengha- | dan 3 kuda, Pada hari ke 2 (81- 2-tjongklang B. Joeky Edwin pada waktu menge 
silkan kl. Rp. 26.000-— selama 2 | 7-55) diadakan. pengaduan de- (No. 1. Ratna tinggi 1.28 Jocky | Mudikan kuda hari jang perta- 
hari. Sedang pengeluaran beaja | ngan finale pemenang2 No. 1 Mumuh pemilik Ida Rat- | Ma adalah mendjadi perhatian 

kl. Rp. 32.000,— Dengan -de- | tjongklang A, Finale pemenang? na Salatiga ketjepgtan dari hadlirin karena ketjakapan 

mikian tidak sesuai apa jang di No. 2 tjongklang A, dan finale 2.31,1 hadiah Rp. 75,— dan kekeraniannja: Lagi pula 

harapkan oleh panitya. Kemun- | drap. Begitu djuga finale tjong- | No. 2. Kilat tinggi 1.20 Jocky kuda Pergiwati telah dikenal, 
duran pendapatan itu disebab- 'klang B. Achirnja dapat diten- | Hendrik pemilik Reajo- | Simana pada tahun 1954 telah 
kan karena harga kartjis jaitu 'tukan pemenang? sbg. berikut: sentono Ngerong Maget- dapat merebut wisse) beker se- 

Rp. 7,50,— Rp.5,— dan Rp.3,— Finaje pemenang No.1 an ketjepatan 2.36 hadi- bagaj djuara No. 1. Dengan de- 

| buat Madiun terlalu tinggi, mes ' tjongklang A handicap ah Rp. 50,— mikian hingga pada hari perta- 

kipun pada hari ke 2 diturun- 60 kg. Pemenang Finale | Ma itu Pergiwati termasuk fi- 

kan sampai Rp.1,50 buat anak2. | No. 1. Ehrijsler tinggi 1.39 Joc- | Drap. : nale pemenang no. : tjongklang 
: 5 ky Edang pemilik Adbul- | No. 1. Simbleng tinggi 1.25 Joc | A- dimana hari jang ke 2 (tgl 
Djalannja pertandingan. lah Winita Solo. ketjepat ky Poedjianto pemilik | 81 Djuli 1955) akan diadu lagi 

Perlombaan itu dibagi mendja | an 1.574 detik, hadiah Poedjianto  Gorang-ga: | untuk merebut ' djuara No. 1, 

di dua, ialah tjongklang dan Rp, 1250— dengan wis- reng Magetan ketjepatan | tetapi apa jang terdjadi ? Pada 
drap. Bagian tjongklang diada- | sel beker. 3.32,75 hadiah Rp. 500:- Waktu malam, sekira djam 9.30 

kan klas A dan B, sedang bagi- No. 2. Pergiwati tinggi 1.31 Joc | No. 2. Slamet tinggi 1.24 Jocky Hdwin didatangi oleh kl..19 

an drap dan ngetel tidak diberi- ky Edwin pemilik R.M. | Djojodinomo pemilik R. rang jang tak dikenal dengan 

kan klas. Jang termasuk klas | Soemartono Semarang | Soedjono Gemarang Ma- memakai masker dan kemul sa- 

A kuda jang tingginja (schoft- | ketjepatan 1.58,1 detik diun ketjepatan 3.35,9 ha rung. Orang jang tak dikenal 

hoogte) 1,29 sjd 1,40 m. dan B diah Rp. 300,— itu mengetok pintu Edwin. Se- 
(120 sja 128 m. Dan handycap | No. 3. Setia tinggi 1.30 Joky | No. 3. Gareng tinggi 1.21 Jocky telah pintu dibuka achirnja Ed- 
| berat jocky dan lapak kuda klas Tir Widji pemilik Prijo- | Salam pemilik Moenodo Win dilempar dengan batu pada 

A 60kg dan B 55 kg. Djarak per- soedarmo Gemolong So- | Djiwan Madiun ketjepat kepala muxanja, hingga ping- 
lombaan baan tjongklang dan | Id ketjepatan 1.599 ha- | an 44,2 hadiah Rp. 150,- san. Sedang crang jang berke- 

drap sepandjang 1200 m (3x pu- | diah Rp. 600.— |. Djumlah hadiah seluruhnja dok tersebut menghilang tidak 

tar baan). Patjuan diatur setja | 2 tjongklang A. lada sebesar Rp. 6.575,— diketahui kemana. Untung Ed- 
ra competitie dibagi dlm bebe- | Finale pemenang No. | tjongklang A handycap win lekas dapat ditolong. Peris- 

| No. 1 Men Pt tinggi 1.38 Pada esok harinja meskipun tiwa tersebut telah ditangan ig 
| ocky Edw i 7 Maan i : Frederick S. Mcrtay  mengun- : KK (Teka AN apa | Bdwi in kelihatan masih lemah te Be untuk diusut lebih 

'ketjil penting untuk mentjegah . : 
teori ini dengan memakai terra- | 

| Dan dengaa tjara ini diharap- 
|kan akan dapat diperiksa obat 

mpe 
| 
| 

dan vitamin, | 
seperti terramycin-SF, tetracyn j 
-SF, jang sekali aais menjerang | 
penjakit dan membawa vitamin2 

| Aneka warna HA RA 

Amerika Selatan. Mereka ' 

antibiotik jang masuk kedalam 
bakteri atau baksil penjakit dan 

nja.. : 

“Findrine aa gig ti 
rusak. 

Beberapa tahun jang lalu Dr 

ka denga 
bahagian2 apa jang Maa Pa ge 

Gjungi Deaf Smith Country di 

Amerika untuk memeriksa me- 

ngapa penduduk tempat itu ke- 
banjakan rusak gigi mereka. 

Menurut pemeriksaannja  keru- 
sakan ini disebabkan karena air 
jang dipergunakan didaerah itu 

terlalu banjak mengandung obat 

fluorine jang dipergunakan utk 

membersihkan. air. Akan tetapi 

fluorine dalam djumlah2 jang 

gigi rusak, 
nak2. Kini 
kotanja tidak memakai fluorine 

didalam persediaan air untuk 

kota dapat memelihara gigi nte- 

obat gosok gigi 

jg mengandung bahan stannous 
“'fluoride, Obat gigi baru ini di- . 

kabarkan baik sekali hasil2nja 

mentjegah kerusakan gigi. 

(GLOBE PRESS). 

Attache Olympiade 
SEKARANG di-kantor2 konsul luar negeri di Melbourne 

timbul sedjenis attach6 baru, jaitu attache Olympiade: Perha- 

tian terhadap Olympiade jang didalam tahun 1956 akan diada- 

kan dikota ini, menumbuhkan keperluan aftache sematjam ini 
untuk meladenj semua pertanjaan dan kepentingan 
ribu2 orang diluar negeri jang ingin mengundjungi 

diwaktu Olympiade nanti. 

Patrick Hamilton, 

, Olympiade Amerika Serikat me- 

rentjanakan untuk bekerdja sa- 

ma jang erat dengan Perhim- | 
punan Australia-Amerika, su- 

paja semua orang Amerika jg. 

akan mengundjungi 
tidak akan melupakan lagi per- 
kundjungan itu. Perhimpunan 
itu giat sekali dan di-tiap2 kota 
besar Australia ada tjabangnja. 

Itu dibentuk pada achir perang 

dunia II untuk melandjutkan 

pertalian jang terdapat antara 
serdaduZ Amerika dengan 

“orang2 Australia. 

Kita aka memeras keringat 
untuk memberikan fasilitet dan 
penerimaan jang hebat kepada 

kaum pelantjong, tidak kalah ' 

hebatnja denzan apa jang dipe- 
» roleh atlit2 dan officials,” kata 

Hamilton. Anggota2 dari Per- | 
himpunan Australia - Amerika 

akan bekerdja se-keras2nja un- 
tuk “bisa menghibur para pe- 

nerangan. Sebuah buku ketjil 

dipakai sebagai penundjuk dja- 

lan. 5 

“ Attache Hanap Swis, Er- | 

attach6 1 

Olympiade 

ngundjung. Dipusat kota mere- | 
ka akan mendirikan kantor pe- ' 

akan diterbitkan chusus untuk" 

- 

dari ber- 

Melbourne 

nest Goetz, mengatakan bahwa 

tindakan2 sudah diambil untuk - 

mendjamin peserta2 Swis dan , 
supportor2 mereka, bahwa me- | 

reka akan mendapat sambutan 
jang se-baik?nja. Kepada semua | 
orang 'Swis di Melbourne telah 

diberikan surat, meminta mere 

ka memberikan pertolongan 
selama Giympiade. Orang2 Swis 
jang sudah mendjadi warga-he- . 

gara Australia djuga sudah di- is 

minta untuk mengadjak atlit2 : 

Swis bertamasja, 

mereka kerumah,   
Melbourne. Saja demikian 

Goetz — ingin sekali mempu- 

njai kepastian bahwa atlit2 
Swis diurus dengan sebaik2nja. 
Kami ingin 

mereka benua Australia. Saja 
jakin bahwa perhatian mereka 
besar terhadap projek2 besar 

| dipegunungan Australia. Saja 
kira, kita bisa membuat Olym- 

piade ini suatu apa jang lebih 
dari pertandingan sport sadja. 
Ini adalah suatu kesempatan 

baik “ untuk memperlihatkan 
Australia kepada 

lautan. ' seberang Demikian 

| Goetz, 
(Antara Features) : 

  

MANDR AKE AHLI SIHIR (49) 
. PELANTJONG" 

  

  

HE's NO BOY. THAT”S JOKE IF YOU WANT HOW OLD ARE you, ) (ram 
JAKE. HE TOOK ONE OF / | | TO, MANORAKE. SON2 NOT MORE MM AL KIN” 

MANDRAKE, YOU'RE WONDERFUL/: THE TWENTY-Y EAR- THIS IS YOUR THAN TEN. BAJA 
YOU CATCH Tue WHOLE GANG-- “4 YOUNGER PILLS, DAYAND THE 
ANO THE LOOT--THEN DEPARTMENT , 
TRY TO MAKE“ 
US SWALLOW 
THAT YARN: r 

4 Menara kau hebat Kewati 

kita  mempertjajai 
kosongmu itu !   Dwidjo slh Yuan Komisaris, tetapi . 

  

Kamu telah menangkap ge- 
rombolan Creep V.... IL. dan 

.chasil perampokannja Li 
kemudian hendak memaksa 

omorg 
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$ Siapa kamu itu, nak ? 

Dia bukan anak teetjil, 
itu Jake. 

ja
 

lebih muda 20 th itu. 

    
   
     

IS PROUD pg 

  
Dia 

Dia telah minum 

pil jang bisa bikin orang 

  
kamu mau main2, “Lagi A4 

Mandrake. Sekarang ini 
adalah hari untungmu. Ke- 
menterian sangat bangga 
terhadapmu. 

-k Tuan Komisaris, aku tidak 
nain2, : 

   
    

   
     

    

    

     

      
  

Berapakah umurmu, nak " 4 

Tentu tidak lebih dari 10 ta- 
hun. 
Aku tidak akan mengata- 

| kan apa2. 

terutama pada ka-. 
penduduk jang kota- ' 

mengundang | 
atau menga- | 

ajak mereka ber-putar2 dikota |: 

memperlihatkan 

orang2 dari 

jr
 

a
s
a
s
 

tap mengikuti finale pemenang 

  

MenaaKan DARAH TEAGGA D1 Senen Dan KEPRI Ira, 
GEBINDJEL.TULANG DAN OTOT ! 

  
Radja obat kesehatan ,SENKESIN” adalah dua matjam , SENKESIN” Masculinum utk. 
lelaki dan ,SENKESIN” Femininum untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib utk menirm- 
bulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 

dil. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat ini untuk memperkuaktan  tu- 
“buh manusia “dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut : Tubuh ' 
lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup 
pemeliharaan, muka putjat, tidak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, malas be- 

| kerdja, bekerdja lekas tjape, selalu berpenjakitan, kekuatan tulang kurang, buah ping- 
gang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji, wadjah 
muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak tjotjok atau waktu datang bulan merasa 

sakit, keputihan, perut sakit, Sesudahnja makan. obat eat penjakit2 aan kelemah- 
an- kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. : j 

  

' ROMARS KIDNEY PILLS 
OBAT GEGINDJEL JANG TIDAK ADA TARANJA 

Dapat menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut: urat sjarat lemah, badan lemah karena dimasa 
dalam kandungari atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, gegindjel kosong, belakang meluang, 
mata lamur, telinga Na, bekerdja lekas letih, tidak mempunjai kemauan, sering buang air, tidak napsu makan 
dan loin2 penjakit atou ke mahan jang bertalian dengan buah pinggang. Harap para pemakai suka perhatikan ad 
kotaknja dan perkataan2 " 'Romars Kidney Pilis” agar djangan Kang kesalahan beli barang jang palsu. $ 

'ROMARS EMISSIN 
OBAT JANG PALING MUSTADJAB UNTUK MENJEMBUHKAN PENJAKIT 

SPERMATORRHOEA DAN PENJAKIT: TIDAK Ti TIDUR. 
Romar's Emissin Tablets adalah sedjeni obat j jang djab untuk 1 enjak rhoca boik dalam 
sedar maupun dalam mimpi dengan atau tanpa, terasa dan penjakit tidak na Kab Kata dihinggapi penjakit sper- 
matorrhbea disertai, penjakit tidak bisa tidur, makanlah satu botol dan Hen kemandjurannja dengan segera. 

| Kekuatannja obat ini, ialah, dapat menelapkan hati, Mean Maa ikiran, memperkuatkan buah pinggang dan” Fj 
' membikin pokok tubuh djadi tegap. Penjakit spermatorrhoca, baik Ea Tebupuk lama, dapat disembuhkan dan pasti 
tidak kambuh. Dinasehatkan makan dalam sebulannja dua atau tiga ! guna memelihara Lana dengan demikian, 
bukan sadjo penjakitnja tidak dapat kambuh, malahan semangatnja djadi bergelora. 

7 4 BLEN T S8. 

SANGAT MU TADIAE » “UNTUK: MEMBERSIHKAN 
DARAH DARI SEGALA RATJUN2. 

Obat ini hapal 'menjembuhkan penjakit2 seperti beriki erupa tt pan, kulit,” kurap, bisil merah, bisul 
djahat, muka Plnas, kuping merah, kulit dan "3 Wage ek Tia digigit semut, kulit gatel, kulit 
melembun andung air, kulit baal atau hilon, nat perananat rambut dan bu u rontok, hati takut dan bergontjang, 
tulang sakit, anak bdji dapat ratjum dari perangkan, dan toin2 i ih tablet b 
memelihara kesehatan. . 

“SELOVER LIGUID 
orang lelaki e im Piduk, embiro dan nang La. sajang, tidak angka ag at keinginon hotinja itu, karena 

KE lemah. Dalam keadaan ini, bagaimanakah iw dapar menijapai tu djuannja. Kalam seorang lelaki dapat hidup 
embira dan. Naa. ini bukan karena semata-mata sia ddpat berpakaian mewah atau beruang, akam tetapi karena ia 
rtubuk sehat dan kuat, Dari ito, pakailah Selaver Liguid untuk memporkuaskan badan, 

Cu , TOKO OBAT ENG NJAN HO petinan 75, 2OGJAKARTA, 
BISA. DAPAT. BELI. RADA.JOKO2 OBAT, DISELURUH INDONESIA. 
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Kemarin siang, ketika hari 
panas-panasnja, dipompa ben- 
sin perempatan Tugu, Berabe 

lihat sopir bis,saannemer besar 

Sundjojo, walikota Jogja Purwo | 

kusumo, residen  diperbantu- 

kan Honggowongso, pendeknja 

orang terkemuka dan orang 

biasa, berderet-deret antre, se- 

mua mrengut. 

Djuga Berabe lihat wanita 

manis, jang djuga mrengut, ... 

kurang bensin ! 
t 

Harga klembak naik. Dari 

Rp. 2,50 sampai Rp. 8,50 atau 

Rp. 4&— (basah), dari Rp. 14— 

sampai Rp. 17.— (kering). 

Berabe mengeluh sebab harga 

rokok klembak-menjan  djadi 

naik, tapi toch gembira, kalau | 
klembak di Wonosobo 

& Magelang betul? dapat keun- 

tungan lebih banjak. 
Tjuma jangan? jang keun- 

tungannja naik tjuma kaum 

tengkulak, kata si mBah. Kalau 

begitu, apa Berabe mogoki sa- 

dja segala rokok klembak ? 

x 

Kangmas Wilopo tempo hari 

bilang: Kalau bentuk kabinet 

tidak berhasil dalam 7 hari, da- 

lam 7 minggu pun tidak akan 

djadi ! 
“ Nah, usaha 7 hari terang su- 

dah tidak berhasil, apa kita ha- 

rus tunggu 7 bulan, tanja si 

mBah. 
Buat Berabe tidak alangan- 

nja, asal hiduprja didjamin 7 

turunan. Wong bikin kabinet 

sadja kok dibikin angel ! 

BERABE 

Radio 
DJUM'AT 5 AGUSTJIS 1955. 

. JOGJAKARTA. 

06.10 . Pembatjaan Al @ur'an 

dengan Tardjamah, 12.15 Chot- 

bah dan Sholat Djum'at, 13.10 

Ruangan Wanita: 14.10 Den- 

dang Malaya, 17.00 Taman Na- 

sjiatul Aisjiah, 17.45 Dwi Gitar, 

18.12 Adzan Maghrib: 18.15 Du- 

nia Olah Raga: 18.30 Peladjaran 

  

10 Uraian Pan. Pem. Umum Ko 

tapradja Jk. 21.20 Obrolan Pak 

Besut, 22.15 Pusparagam oleh 

IKSJ. i " 

SURAKARTA. 

06.15 Pengadjian Al @ur'an de 

ngan tafsirnja: 06.30 Lagu2 Me- 

laju: 12.15 

bahjang: 

dengan orkes 

Irama Maluku oleh Gema Sapa- 

rua: 17.00 Dunia anak?) 

Ruangan pemuda pemudi SMP 

PGRI: 18.15 Kridaraga dalam 

minggu ini: 18.30 Seni Karawi- 

tan: 19.30 Irama tenang 

Gema Serlosa: 20.30 Irama Indo- 

nesia: 21.15 Dagelan Mataram. 

Chotbah dan sem- 

13.40 Riang gembira 

Samodra: “14.15 

17.30 

oleh 

SEMARANG. 

Siaran A. P. dj. 18.15 — 19.00. 

06.30 Pengadjian & Tapsir al 

@Gur'an: 12.00 Chotbah & Sem- 

bahjang Djum'at: 14.10 Hiburan 

Siang: 17.00 Gending2 Semarang 

an: 17.40 Dongengan Kanak2:) 

18.30 Sendja Djenaka, 19.30 Ru- 

ang wanita: 20.30 Rajuan pulau 

Pertja: 21.00 Rudjak uleg Se- 

marangan,: 21.15 Dari dan untuk 

Pendengar, 22.15 Hiburan ma- | 

lam. 
sk 

(Perobahan? bisa terdjadi). 

ea Aan Kan mpa ga EA Ag. TA EA TAI SEN AAN NN 

DIDJUAL : 

| Sepeda motor : N.S.U. 
.Max'". 

| Cycle master. 
Keduanja dalam keadaan bagus. 

djam 4 — 7 sore di: 

Djl.: Paku Alam 6 — Jogja. 
an aa 

  

Akan didjual : 
Sebuah - DUCATI 

pembikinan tahun 1953. 

Keadaan masih baik. 

Bila berurusan : 

SORE: 

Di Pontjowinatan No. 8 
Jogja. 
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KEDAULATAN RAKJAT 

  

LIE TJIEP NIO 
dengan 

LIE HIANG HOK 
Semarang 
Seat Ra Semarang 4 Agustus 1955. 

Jogjakarta 

LENSA LLLLLLLA 

Telah menikah (ondertrouwd) : 

SUTANTI HARDJOSUNOTO 

SUDHARSO PRINGGOBROTO 
3 Agustus 1955 
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Jogjakarta, 
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Dapat dilihat tiap hari antara, 

  

PAGI : djam 10.00 — 12.00. 
14.00 — 16.00.   

  

   

  

   

   

—— « ASM 2. 
SKA DASAR OBAT JANG DIPUDJI SANGAT 

(4 PI Untu ASTAMA  BENGEKI | 
aa 

SAI 2/5 AAN ALATAS 
      Njanji: 1915 Tindjauan Tanah 

Air: 20.30 Seni Suara Djawa, 2: » 

ma 

Sen TO D2 anna AR 

MEA SK IA AN NN AN pe ES LA 

Importir Nasional di Semarang, 
MEMBUTUHKAN : 

| Typiste berpengalaman, 

mengerti bahasa Inggeris dan Belanda. 
Keterangan pada harian ini no. 75-8 
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Tempat: Di Gemilakan 45 Jogiakarta. PAGI : 09.00 — 12.00. 

? 5 X 

Bersubsidi ': SM.A. - C Bersubsidi 
1 5 5 
, Jajasan INSTITUT - INDONESIA" 

, Bersubsidi sedjak 1949. 
! wasir MENERIMA SISWA UNTUK Klas IT # II. 
, HasiB Udjian Negeri Tanpa Seleksi: : 

' Tahun 1950 /'51 turut 22 siswa lulus 290—N- 

1 Sa IS P2 no Aan ka SI R06 

$ SA A52 | D3 at A3 im 234 — 80x. 

| 7 Ia yana pak “TO 2 TA “CK BIL. 

' 
| 
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Mas Intan Berlian!!! 
Jang serba menarik, datang sadja pada alamat satu?-nja 
jang boleh di pertjaja. 

TOKO MAS INTAN BERLIAN. 

2 Har Since Pa 
PATJINAN 30 — TILP. 533 

JOGJAKARTA. 

Pembikinan Halus dan Harga Pantes. 

  

S.M.A,. ,I SLAM" 
MASIH MENERIMA MURID UNTUK : 

ba. B. — Klas 1, Il dan III 
ba Ce Ken 

Tempat pendaftaran : 

1. PAGI: di Ngabean 29, djam 9 — 12. 

(di Kantor Madjalah ,, MEDIA”). 

di Hardjowinatan 23, djam 14.00 — 17.30 
di Semaki No. 9, djam 16.00 — 18.00 

di Klitren Kidul 15, djam 16.090 — 183.00. 
Direktur : 

“YR. MASHOED). 

2. SORE: 

MELATI TANPA ANN AN aaRa AE NANA MN Per ena AB ArAN NA MAT 3 

MULAI MALAM INI 
Film INDIA. nLUXOR" Pm AA | 

,SHIV SHAKTI" 
Dengan: NIRUPA ROY — TRILOK KAPOOR — JEE 
(ter VAN — NIRAWAN — SHARMAN dll. 
—— KISAH PEDALANGAN JG. TAK ASING LAGI —— 
DJUM'AT — SAPTU — MINGGU — MATINEE dj 10 
Untuk 17 TH. keatas. 

. 

PERGURUAN ISLAM REPUBLIK INDONESIA 

(PL R.I) 
SMA. Bg. B| C TI Piri, Mangkukasuman 15 Jogja, 

S M.P, Sere I Piri, Mangkukusuman 15 Jogjakarta, 
S.M.P. Sore II Piri, Kemetiran Lor 3 Jogjakarta, 

BA Aa KA Ra Sa KERAS eno 
& 

Satu film jang segar ..... tetapi menggetarkan...» 

bagi tua dan remadja. 

4 KALI MAIN. —— PESAN TEMPAT dj. 11 — 1 siang. 
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  S.G.T.K. Piri, Kemetiran Lor 3 Jogjakarta. 
S.G.B. Piri Bersubsidi, Brontokusuman, - Jogja. 

MASIH menerima murid baru.   

  
  

  

35 — 90. 

SORE : 15.30 — 19.30. 

  

  
            

MET 

Tablet luar biasa Malam makan 2 bidji Untuk pekerdja bengkel 

menghilangkan tjapek besuk pagi pulih segar .. taksi Tang betjak 

lesuh dan lemah. sehat gagah dan kuat nelajan dan tukang perahu. 

  HARI Gopar 55 WAT Of 094 CARSTAKE MAH TS 3 OF DE” IBAN KANGEN — 
A UNIVERSAL INTERNATIONAL PICTURE 

VOORVERKOOP & PESAN TEMPAT Djam: 11 — 12. 

PN — W7 Frk 

  

/ 

  
S.M.A. III MUHAMMADIJAH BAG. A-B-C. 

JOGJAKARTA. 

Masih menerima murid? baru untuk kl. I dan II bag. A-B-C. 

Tempat pendaftaran : 
1. Djl. Ngadiwinatan 25.Djam 16.00 — 18.00 

2. Dji. Gerdjen 279-A.: Djam 16.00 — 13.00 

3. SMP IV Muhammadijah Wirobradjan. 
: Djam 99.90 — 12.09 
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MENARA AA AN AAA LL La RAN min 

DITJARI : 
(0 PEGAWAI TOKO 

JANG BERPENGALAMAN TEKSTIEL DAN KLONTONG. 
Sjarat-sjarat: ag 

Serendah?-nja pend'dikan Sekolah Rakjat, dengan mem- 

bawa surat keterangan pekerdja / Pamong Pradja. 

Lamaran pada: 

Toko ,,DJENEVA" 
PETJINAN 91! — TELP. 126 -— JOGJA. 

MAL ALL LL LL LL LL LL LL LL LL AL 

71-8 — pengurus — 

  

  

S.M.A. VIDYA 
Djalan Numbakanjar — Jogjakarta. 

Masih menerima pendaftaran murid untuk : 

Klas: L ll, Il Bagian C. 
Klas : | Bagian B. 2. 

TAMBAHAN : ii N 
Bagi mereka jang tidak lulus dalam Uajian Penghabisan 

(Bag. C). jtl. disediakan kelas jang chusus. 

Tempat pendaftaran disekolah Djl. Numbakanjar (belakang). 
Djam 15.00 — 18.00. 

PENGURUS.     
ESL SSLBSSS SSS SSS PSS SSS SSS SSP SSP 

MADJALAH : 

HIDANGAN” 
Sebuah madjalah bulanan untuk Ibu, Ajah, Kakak dan 

Adik, ringkasnja ialah untuk: sekeluarga. 

Diterbitkan oleh : N.V.B.P. ,KEDAULATAN RAKJAT”, 

3 

Jogjakarta. 

Ukuran 21 X 28 cm. 1 
Halaman : 36 pagina 

Kertas halus 

Terbit 1 SEPTEMBER 1955. 

Ki madjalah : 

— Kkupasan mengenai orang2 jang berdjasa bagi 
masjarakat 

— pergaulan (dalam keluarga, masjarakat, dll) 
— etiguette 
— tanja djawab mengenai kesehatan dan pendidikan 

— ruangan untuk suami 

— ruangan untuk isteri 

— pengetahuan umum 
— pekerdjaan tangan bagi orang tua untuk anak2 

— gerak badan! olah raga 

— ruangan uantuk warita 

— ruangan untuk anak? 

— tjerita pendek 

— film 
— varia hidup 

— hiburan, dll. 
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HEALTH IS WEALTH 
Modern German Formula 

RADIUM GRAND STRONG PILS, menjembuhkan penjakit 

urat sjaraf Muka Putjat, Perut Kembung, Otak Le- 
mah, Djantung berdebar2, Telinga Berbunji - bunji, 
Buah Pinggang Sakit. Kaki Tangang Dingin atau 
Semut-Semutan, Sering Mimpi atau Takut, Marah2 
atau Lekas Lupa dan jain-lain Penjakit. Maka itu 
kita sediakan Obat GARANTIE 1004 MANDJUR 
dan MUDJARRAB. 

Harga Per Botol Rp. 10,— 
RADIUM LADY TONIC PILS, is, the safest and surest 

Remedy for Lucarhoea, Special Untuk Wanita su- 
paja datang Bulan a.c.c. Darah Berhenti tidak dja- 
lan, Badan Kurus, Pinggang sakit, Kepala Pusing, 
Marah2, Pikiran Tidak tetap, Keputihan dan lain2 
Penjakit. 3 

Harga Per Botol Kp. 10,— 
RADIUM BEAUTY TEST CREAM, Guaranteed to make 

you more Beautiful, Ilangkan segala Noda2 di Ba- 

gian Muka dan Bikin. Tjantik Bersih Mukanja. 
Harga Per Botol Rp. 15,— 

RADIUM' CHARMIS FACE CREAM. Menghilangkan 
Item2, Djerawat, Kekolotan, Kukul, Pano2, atau be- 

,kas Tjatjar. , 
Harga Per Botol Rp. 20,— 

RADIUM NAMI PUDER, Spesial Buat ketjantikan kaum 
wanita, 

Harga Per Botol Rp. 10,— 
RADIUM NAMI CREAM, Buat ketjantikan wanita. 

Harga Per Botol Rp. 15,— 

RADIUM NO HAIR POWDER, Ilangkan Bulu2 hanja 1 Me- 
nit jang diingini. 

Harga Per Botol Rp. 5,— 
RADIUM EYE DROPS. Segala Penjakit Mata Kurang Te- 

naga, Kelihatan Putih dimata, Merah seperti Asep 
dll. 

RADIUM BLACK HAIR DYE, Fine Guality 10075 Garanty 
Tidak Luntur, Rambut Putih Djadi Item. 

Harga Per Botol Rp. 10,— 

RADIUM BLACK HAIR LOTION, Bikin Item Rambut 1004, 
Garantie tidak luntur. Djadi item. 

Harga Per Botol Rp. 12,— 
Mengobati segala penjakit luar dan dalam SPECIAL WASIR 
(AAMBEIEN) Djaminan dalam 10 hari sembuh betul dan 
Keluar sampai keakar2nja. Tidak operatie dan suntik. 

Semuanja OBAT? BISA DIKIRIM KE SELURUH INDO- 
NESIA, TAMBAH ONGKOS KIRIM 1574." 

WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDDIN 
14 Sawah Besar Djakarta  — Phone 3804 Gambir 

HAJE G.A. FACHRUDDIN H.M.B. 
Djalan Tepekong No. 3 Medan — Phone 2989 

PENWAR MEDICAL HALL SINGAPORE. ? 
DEPOT OBAT LIAN TAI HONG Dj. Masdjid Djambi, 
M. HANIF Toko KARACHI Teluk Betung. 
M. HANIF KARACHI Teluk Betung. 
TABIB G. M. FATEHDIN Palembang. 

S
S
L
 

S
L
S
 

I
S
S
S
S
S
S
L
L
S
S
S
S
S
L
E
S
S
S
L
E
S
S
S
S
E
L
O
L
L
S
E
L
L
S
E
S
I
S
S
S
L
S
L
L
L
 

    Tiap2 rubrik dipegang oleh seorang ahli (Kese- 

hatan oleh seorang Dokter, Pendidikan oleh se- 
orang jang ahli dalam dunia pendidikan, dsb). 

Madjalah HIDANGAN” akan merdjadi kawan bagi tiap2 

rumah - tangga. 

Rp. 4,— 

Berlangganan sedikitnja untuk : tiap 3 bulan Rp. 12,— 
atau untuk : tiap 6 bulan Rp. 24,— 

Adpertensi : 1 mm kolom Rp. 0,60. 

Dapat mulai sekarang mentjatatkan sebagai langganan. 

Alamat: Redaksi | Administrasi 

Tugu 42 — Telp. 901. 
JOGJAKARTA. 

Etjeran : 
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ADIUM VIRANOL TONIC PILL 5 
Radium VIRANOL TONIC Xx 

PILL Tanggung 100 pCt. 

Sembuhkan penjakit jirian 

Lemah Badan, Lemah 
Urat? Sjaraf, Djantung 
berdebar?2, Buah Pinggang 
otak (Brain), Linu? Pu- 
sing, Kepala lekas tjapai 
muka Putjat, Kentjing 
manis, Kaki tangan dingin. 

makanan tidak hantjur, Sering mimpi, suka marah? dll. 

Tanggung | mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pil 

Rp. 80,—. - 

BLOSSOM FACE CREAM 
Soften Your face and skin 
Romevas pimples, Wrinkles and other 
skin blemishes. 
USE: Twice daily after bath as foun- 
dation for Your make-up. 
Sempurnakanlah kulit muka. 
Menghilangkan hitam?, kukul keko- 
lotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit 
muka. Muka kelihatan muda seperti 
gadis dan tjantik. Kulit djadi litjin 
dan halus. Baik sekali untuk dipakai 
sesudah mandi sebagai foundation 
dari Njonja punja make - up, djikalau 
ingin bepergian keundangan. 
HARGA 1 Pot. Rp. 15.— 

BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 

Develops and swells a flat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and flabby bus. 
to perfection as a maiden form. 

USE: Twice dally, when you go to bed 

and morning - time. 

Membikin badan njonja tetap bagus 

seperti gadis. Tae 
Mendjadi kentjang lagi, djikalau pakai 

ini Cream. 
HARGA 1 Pot Rp. 80,-- 

    

   
SULTANA 

  

  

Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hos diseluruh 
INDONESIA. 

Pusat Pendjual Tabib MAWN. 
Ojalan Tambilong 40 — Telefoon 4941 — Bandung.     
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Guna pata pekerdja kantor 

banjak duduk sakit pinggang 
latih pajah pegal linu 
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Untuk para olah raga 

  

e Dunia mengagumi revolusi Indonesia. Revo- 
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MAAN AAL A Pa LM Ma ML ML ML ML TE ME HL SL     

aneka HA ea 

Gi ai aa aa ANN MEI AI Teng ANA MA REI Da Da Mat TA PRA Dua MN EA pa Iga Tak Sanga Aa. 

MULAI PAGI INI Djam 10. 

INDRA Hanja DUA (2) HARI sadja. 

BINTANG KESAJANGAN 

GREGORY PECK 
“dalam » THE MILLION POUND NOTE 

ji 
' , 

1 
' 

A. 
! 
1 
1 

Colour by. Technicolor ! 
' 5 
, 
' 
e 
) Untuk 13 TH. keatas. 
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NEGARAKU 
lusi. berdarah jang berdjalan lantjar dan 

tjepat. Revolusi kemerdekaan jang dimulai 

dengan bambu runtjing. 

Sekarang kemerdekaan jang ditjapai dengan 

revolusi istimewa itu sudah berusia 10 tahun. 

Berhubung dengan itu, Badan Penerbit ,,KE- 

DAULATAN RAKJAT" Jogjakarta mener- 

bitkan sebuah buku bergambar (album nasional) 

jang melukiskan djalannja revolusi selama 

10 tahun itu. Kurang lebih memuat 200 buah 

gambar? pilihan jang bersedjarah dengan di- 

beri nama 

NEGARAK U 
Kertas halus 

Omslag 3 warna.   Terbit paling lambat pertengahan bulan 

Agustus 1955. 

Perlu dipunjai tiap? perpustakaan. Tidak 

kurang pula nilainja untuk mengisi lemari 

buku rumah tangga. Bagi guru? sedjarah 

tanah air dapat digunakan sebagai tambahan 

peladjaran. Bukankah sebuah gambar dapat & 

berkata dengan 1000 perkataan? 

HARGA Bp. 25,— 

Ongkos kirim (tertjatat) tambah 10”, 

Mengambil 10 sampai 50 korting 207c 

Pengambilan 51 keatas korting 25 Yo 

Pesanan pada 

' sKedaulatan Rakjat” . : 
TUGU 42 — TELP. 901 — JOGJA. 

KG 

Toko Buku 
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TERSEDIA 

1. asistensi : Ilmu Negara (Algemene Staatsleer) 

2. diktat : Azas2 Hukum Pidana (kuliah terbaru) 

14-8 : Tempat : Pagelaran. 
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Surat2 Pudjian. 
Dengan djalan ini kita sampaikan kita punja TERIMA - 

KASIH dan perhargaan tinggi kepada sekalian Tuan? dan 

Njonja? jang dengan sukarela telah kirim SURAT? PUDJI- 

AN tentang kemandjurannja obat: jang dikeluarkan oleh 

PHARMA LTD. Bandung. 

Perlu pula diterangkan bahwa kita tida muat surat? pudjian 

dalam surat? kabar sebagai alat? propaganda sebab kita 

pertjaja bahwa obat? jang mandjur dan baik kwalitetnja 

tiada memerlukan komentar apa?. 2 

Director 

Dr. S. D. CHOHAN 
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M.D. 0 

  

  

  

PRODENT 
TAPAL GIGI 

  

      
  

        

  

  

Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri'.., 

berkat PRODENT - 

tapal gigi jang . 

paling baik   
. Harga 1 pak 50 sen Pusat pendjual : 

jang ingin tetap djuara Unta TA terdjual diwarung? Toko .ASTAGINA” . 
Urat kawat tulang besi . ditoke? dan dimana”. Kawaotan 146 Surabata: 

   
   

      

     

     

Tube sangat besar 

Tube sedang 
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